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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาออร์โธปดิิกส์  พ.ศ.2562 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์  กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

Phramongkutklao Residency Training Program in Orthopaedics 

2. ชื่อวุฒิบัตร 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาออร์โธปิดิกส์ 

Diploma of the Thai Board of Orthopaedics 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 
4. พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรม 
    

4.1 ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีมาตรฐานสากลมีขีดความสามารถในการปฎิบัติงานเพ่ือสังคม
ประเทศชาติและกองทัพ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพแพทย์ออร์โธปิดิกส์
ที่ดีและเหมาะสม 

4.2 ฝึกอบรมแพทย์ให้สามารถบริการผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นมืออาชีพ 
สามารถให้การรักษาแบบองค์รวมร่วมกับสหวิชาชีพ ตอบสนองต่อโรคหรือปัญหาของบริการ 
สาธารณสุขของประเทศตามมาตรฐานการประกันคุณภาพโรงพยาบาล 

4.3 ฝึกอบรมแพทย์ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทางการแพทย์
ให้ทันต่อความรู้ในปัจจุบันรวมและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่ืนได้ สามารถท าการวิจัยทาง
การแพทย์เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม  

แพทย์ที่รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์  ต้องมีคุณสมบัติ  และความรู้  
ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลัก ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

5.1 การดูแลผู้ป่วย (Patient care) 
5.1.1 มีทักษะในการซักประวัติตรวจร่างกาย  ท าหัตถการทางออร์โธปิดิกส์  และ

รวบรวมข้อมูลเพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  น าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
อย่างเหมาะสม 
 5.1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่ส าคัญในประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

5.1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
  5.1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
5.2 ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน  (Medical knowledge and Skills) 
 5.2.1  เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างการและจิตใจ 
 5.2.2  มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ 
5.3 การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 

 5.3.1  มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice based) ความคิด
สร้างสรรตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 5.3.2  ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
 5.3.3  เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์  และการสื่อสาร  (Interpersonal and Communication Skill 
 5.4.1  น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย  และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4.2  ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์  และบุคลากรทางการแพทย์ 

 5.4.3  สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ  และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา  เคารพการตัดสินใจ  และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 5.4.4  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4.5  เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ 

5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 5.5.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย  ผู้ร่วมงาน  เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน 
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 5.5.2  มีความสนใจใฝ่รู้  และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

 5.5.3  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.5.4  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
5.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System based Practice) 

 5.6.1  มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม  ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และเวชศาสตร์ทหาร เป็นต้น  
 5.6.2  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูและรักษาผู้ป่วย เช่น 
กระบวนการHospital accreditation  
 5.6.3  มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine) เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ  การใช้ยาและอุปกรณ์อย่างมีเหตุผล  
และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม  
1) สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    
  การดูแลผู้ป่วยใน  
-  แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยใน ทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

ทั่วไป และหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามภารกิจของสายปฏิบัติงานและเวรรับปรึกษา ซ่ึงก าหนด
ตาม clinical privileges และการหมุนเวียนปฏิบัติงานของแต่ละปีการศึกษา  พร้อมบันทึกข้อมูลใน
เวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์   

 - แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยในและนอก  จองอุปกรณ์และ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และช่วยผ่าตัด  พร้อมเขียนประวัติและการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ สามารถ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และท าหัตถการกับคนไข้ตามสมรรถนะของตนเองภายใต้การควบคุมของแพทย์
รุ่นพี่ / อาจารย์แพทย์ 

- แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ที่ดูแลงานในสายและรับปรึกษาจากต่างแผนกใน โรงพยาบาล    
พระมงกุฎเกล้า ร่วมวางแผนการรักษา ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

- แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 สามารถดูแลให้ค าปรึกษาแพทย์รุ่นน้องในการแก้ไขปัญหาวาง
แผนการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนและพบไม่บ่อยได้ด้วยตนเอง รวมถึงแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยได้เป็นอย่าง
เหมาะสม 

-  



การดูแลผู้ป่วยนอก 

แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ตามสายการ

หมุนเวียนร่วมกับอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 200 ชม.ต่อปี 

แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกที่มีภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ ไม่น้อยกว่า 

8 คาบ (คาบละไม่น้อยกว่า 8 ชม.) ต่อเดือน โดยเวรรับปรึกษานอกเวลา มี 2 ช่วง คือ วันราชการ 

(16.00 –08.00 น. ของอีกวัน) และ (วันหยุดราชการ มี 2 เวร คือ 08.00 – 16.00 น. และ 16.00 – 

08.00 ของอีกวัน) 

ตารางกิจกรรมวิชาการและการปฏิบัติงาน 

Activity 
07.00 – 
08.00 

08.00 – 09.00 
09.00 – 
12.00 

13.00 – 14.30 14.30 – 16.00 

Monday Ward round 
Pre – Post Op 
Presentation 

5 minutes talk 

OPD (A/D) 
Pre – Op & 

Subspecialty 
Conference 

OR (B/C) 

Tuesday Ward round 
Pre – Post Op 
Presentation 

Interesting case 

OPD (B/C) 
Pre – Op & 

Subspecialty 
Conference 

OR (A/D) 

Wednesday Ward round 

Pre – Post Op 
Presentation 

Inter Department 
conference 

OPD (A/D) 
Pre – Op & 

Subspecialty 
Conference 

OR (B/C) 

Thursday Ward round Conference 

Interhospital Conference RCOST ปี 3,4 
 

Basic Orthopaedic PMK    ปี 1,2 

Friday Ward round 

Pre – Post Op 
Presentation 

HA Talk 
System based 

practice 
Cost conscious 

OPD (B/C) 
Pre – Op & 

Subspecialty 
Conference 

OR (A/D) 
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2) ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

แพทย์ฝึกอบรมต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์ต่อปี (ตารางหมุนเวียน
ปฏิบัติงาน ในสาขาความรู้ความช านาญต่างๆ ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ผนวก 3,4) และร่วมกิจกรรมวิชาการในวันพฤหัสบดี (ผนวก 5) 

 
 แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 1  ฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ต่างๆและ

ปฏิบัติงานในอนุสาขาต่างๆ 
- Advance Trauma Life Support (ATLS) ของราชวิทยาลัยศัลยกรรม 
- Advance Cardiac Life Support (ACLS) 
- Research Methodology ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
- Basic surgical sciences for Orthopedist ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) The Higher 

Graduated Diploma Clinical Medical Science. ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ฝึกอบรมเพชรวุธ(การปฏิบัติงานเสนารักษ์) ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ

มงกุฎเกล้า 
 แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 2 ฝึกอบรมพ้ืนฐานทางออร์ปิดิกส์ ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ
ดิกส์ ปฏิบัติงานในอนุสาขาต่างๆ วางแผนเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัด 

- Orthopaedic basic Science  
- AO Trauma Course : Basic Principles of Fracture Management 
- ร่วมปฎิบัติงานเยี่ยมบ้าน(primary care)ร่วมกับ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
- ดูงานด้านแพทย์ทางเลือกที่ กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
- ปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยราชการสนาม มวก5 

 แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 3 ปฏิบัติงานในอนุสาขาต่างๆ วางแผนเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัดและผ่าตัดในกรณีไม่ซับซ้อน  ฝึกผ่าตัดในโรงพยาบาลสมทบ และ อบรมดู
งานในวิชาเลือก, Basic Surgical Exposures in Orthopaedic Surgery, Cadaveric Workshop 
 แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 4 ฝึกอบรมการผ่าตัดพ้ืนฐานของอนุสาขาต่างๆ ของกองออร์ปิดิกส์
ปฏิบัติงานในอนุสาขาต่างๆ วางแผนเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัดและผ่าตัด
ในกรณีซับซ้อน และ ฝึกผ่าตัดในโรงพยาบาลสมทบและ อบรมดูงานในวิชาเลือก, Pramongkutklao 
Orthopedic  Surgical Workshop  
 
 



แพทย์ฝึกอบรมปฏิบัตงิาน 
 

 แพทย์ฝึกอบรมปฏิบัติงานในสาขาวิชาอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ 
สาขาพยาธิวิทยา อายรุศาสตร์โรคข้อ วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ต่อสาขา 

แพทย์ฝึกอบรมปฏิบัติงานในสาขาออร์โธปิดิกส์ที่ครอบคลุมตามสมรรถนะหลัก ที่ก าหนดใน
หลักสูตร และจัดให้เป็นตามสัดส่วนของสมรรถนะหลักต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ (ภาคผนวก 2) 

แพทย์ฝึกอบรมปฏิบัติงานในสาขาวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับสาขาออร์โธปิดิกส์ อย่างน้อย 12 
สัปดาห์ตลอดหลักสูตร 

แพทย์ฝึกอบรมได้รับการอบรมพ้ืนฐานการวิจัย ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการราชวิทยาลัยฯ 
และของวิชาการ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนข้างเตียง การประชุม 
วิชาการ และวารสารสโมสรตามตารางการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อ
เดือน 

แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
และการตรวจพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในทางออร์โธปิดิกส์ เมื่อผ่านไปในสายการปฏิบัติงานต่างๆ  และลง
ข้อมูลใน RCOST Logbook 

แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ โดยให้เป็น
ตามข้อก าหนดในสมรรถนะหลัก ที่มีการก าหนดสมรรถนะที่ต้องสามารถท าได้ด้วยตนเอง เป็นระดับ 
L4 ของ learning outcomes 

 

3) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) 

-    แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ต้องท างานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยหลักโดยสามารถเลือกหัวข้อที่
สนใจได้ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการวิจัย กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

-    แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  โดยมี
คณะกรรมการเวชระเบียน กองออร์โธปิดิกส์ เป็นผู้ดูแล 

-   แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านบูรณาการทางการแพทย์  
 

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
-   แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสาร ในช่วง

ปฐมนิเทศและตลอดการปฏิบัติงาน 
-   แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ร่วมปฏิบัติงานสอนนักเรียนแพทย์ ชั้นปีที่ 5, 6 และ แพทย์

ฝึกอบรมรุ่นน้อง และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนแพทย์ 
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-   แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น 
admission round, case discussion, preoperative case presentation เป็นต้น  

-   แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 

5) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ต้อง 
มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ (บูรณาการทาง 

การแพทย์) จากการจัดประสบการณ์ Interdepartemnt conference, ราชการสนาม 
พัฒนาตนเอง ให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยผ่านการอบรมการให้การ

ปรึกษาผู้ป่วย  การแจ้งข่าวร้าย 
 

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
-   แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

Patient safety ระบบประกับสุขภาพแห่งชาติ  การใช้ยาและทรัพยากรต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล 
เหมาะสมกับบริบทระบบสาธารณสุขของประเทศ  ทราบบทบาทของการแพทย์ทางเลือก การ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการรักษา และประยุกต์ใช้ความรู้เวชศาสตร์ทหารในการ
ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้  

-    HA talk 
-   Health system, Cost consciousness medicine 
-  Military medicine  
 
6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม 
เนื้อหาของการฝึกอบรมแสดงในรูป สมรรถนะของความเป็นแพทย์ สมรรถนะของความเป็น

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ และสมรรถนะการเรียนรู้ด้านบูรณาการ ตารางสมรรถนะความเป็นแพทย์ของราช
วิทยาลัยฯ (ผนวก 1) 

(1) สมรรถนะของความเป็นแพทย์  
   1.1  เจตคติ พฤตินิสัย คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Attitude, professional  

habits, moral and ethics) 
      1.1.1 ยึดถือประโยชน์ของผู้อื่นส าคัญกว่าประโยชน์ตน (Altruism)  
      1.1.2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  
      1.1.3 ความภาคภูมิใจในชาติ และความประพฤติในฐานะพลเมือง (National pride)  
      1.1.4 การรู้ข้อจ ากัดของตนเอง (Knowing self-limitation)  
      1.1.5 บุคลิกภาพและการครองตน (Personality) 



   1.2  ทักษะชีวิตและสังคม (Social and life skills)  
       1.2.1 ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Communication and 

interpersonal skills) 
       1.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการใช้เหตุผล (Critical thinking and  

reasoning)  
       1.2.3 ทักษะการตัดสินใจ (Decision-making skills)  
       1.2.4 ทักษะทางวัฒนธรรม (Cultural skills) 
       1.2.5 ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology 

proficiency)  
       1.2.6 ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English language proficiency)  
       1.2.7 ภาวะผู้น า  (Leadership)  
       1.2.8 ทักษะทางการเงิน (Financial skill)  
       1.2.9 ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)  
       1.2.10  การดูแลสุขภาพของตนเอง   
 
1.3 การบริหารและจัดการ (Administration and management) 
       1.3.1 คุณภาพ การจัดการความเสี่ยง และความปลอดภัย (Quality, risk 

management and safety)       
       1.3.2 การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care) จากการฝึกคัดแยกส่งต่อผู้บาดเจ็บจนถึง

การฟ้ืนฟูร่างกายและการส่งเสริมการอาชีพจากงานราชการสนาม  
       1.3.3 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ (Networking and collaboration)   
   1.4  การสร้างสรรค์ (Creativity)  
        1.4.1 การวิจัย (Research)  
        1.4.2 นวัตกรรม (Innovation)    
  1.5 ความรู้ทั่วไป (General knowledge)  
        1.5.1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Health promotion and disease 

prevention)  
        1.5.2 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics)  
        1.5.3 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-based medicine)  
        1.5.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ (Professional laws)  
        1.5.5 สิทธิผู้ป่วย (Patient rights)  
        1.5.6 ระบบบริการสุขภาพ (Health system)           
 (2) สมรรถนะของความเป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์       
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    2.2.1   ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพ้ืนฐานทางออร์โธปิดิกส์ ได้แก่  
           2.2.2.1 กายวิภาคประยุกต์ชั้นสูง วิทยาการเคลื่อนไหว ชีววิทยาชั้นสูง โลห

ศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ชั้นสูงของระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทส่วนปลาย  
           2.2.2.2 สรีรวิทยาชั้นสูงของเนื้อเยื่อต่างๆ ในระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ 

เอ็น และเส้นประสาทส่วนปลาย  
           2.2.2.3 ลักษณะการบาดเจ็บ ลักษณะของโรค และพยาธิสภาพที่พบใน

ระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็นและเส้นประสาทส่วนปลาย 
   2.2.2  ความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการดูแลรักษา 

ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์  โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะของความเป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ครอบคลุมโรคหรือภาวะทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย 
หัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ออกเป็น  4 ระดับได้แก่ 

ระดับท่ี 1 (L1) “Knows and knows how” (application of knowledge) เป็น
สมรรถนะ ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงว่ารู้ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้   

ระดับท่ี 2 (L2) “Shows how”  เป็นสมรรถนะที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแสดง  
หรือกระท าภายใต้การก ากับดูแลหรือสถานการณ์จ าลอง เช่น clinical skill laboratory  

ระดับท่ี 3 (L3) “Does under supervision” เป็นสมรรถนะที่ผู้ข้ารับการฝึกอบรม 
สามารถแสดงหรือกระท าด้วยตนเอง โดยต้องมีการก ากับดูแล  

ระดับท่ี 4 (L4) “Does alone” หรือ Entrustable Professional Activities 
(EPA) เป็นสมรรถนะที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแสดงหรือกระท าด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
มีการก ากับดูแล      

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวกท่ี 8) 
(3) สมรรถนะการเรียนรู้ด้านบูรณาการ  
   3.3.1 Interpersonal and communication skills  
        1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
        2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต  
        3) การบอกข่าวร้าย  
      4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย   
      5) การบริหารจัดการ difficult patient   
      6) ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านความเชื่อทางสุขภาพท่ีแตกต่างกัน  
      7) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน  
      8) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 
3.2  Professionalism  



    3.2.1  การบริบาลโดยมีผูป้่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care)  
      1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  
      2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม  
           – การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด  
          -  การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และ

ญาติ     
           - ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้

ก่อน 
     3.2.2 พฤตินิสัย  
       1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
       2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ    
     3.2.3 จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical Ethics)  
        1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัท ผลิตภัณฑ์

การแพทย์  
        2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย  ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็น

ด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย  
        3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ  
        4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้  
        5) การปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย  
         6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
         7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
   3.2.4 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
         1) การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  
         2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง  
         3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
         4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  
         5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
         6) การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  
         7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและ 

ญาติ 
3.3  System-based practice  
         1) เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  
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         2) เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น  

         3) มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ Hospital Accreditation  
         4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา   
         5) เข้าใจ cost consciousness medicine  
         6) เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ 
         7) เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลัก

แห่งชาติ เป็นต้น  
3.4 Practice-based learning and improvement  
         1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
         2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ  
        3) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
        4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง  
        5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ  
        6) การลงสาเหตุการตาย  
        7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease-related 

group (DRG)  
        8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)  
        9) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
      10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค  
      11) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
      12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control 

chart เป็นต้น  
      13)  การประเมินความพอใจของผู้ป่วย  
      14)  การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน 

ราชวิทยาลัย 
3.5 แพทยศาสตร์ศึกษา  
        1) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านช่วยสอนนักเรียนแพทย์ทหาร 
        2) หลักการเรียนกลุ่มเล็ก  (Night Round) 
        3) หลักการประเมินผล (ประเมินนักเรียนแพทย์ทหารส่งภาควิชา) 
 
 



6.3 การท าวิจัย 
 แพทย์ฝึกอบรมต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ 

cross sectional  หรือท า  systematic review หรือ meta-analysis อย่างน้อย 1 เรื่อง ในระหว่าง
การปฏิบัติงาน โดยเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

1) จุดประสงค์องการวิจัย 
2) วิธีการวิจัย 
3) ผลการวิจัย  
4) การวิจารณ์ผลการวิจัย  
5) บทคัดย่อ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ  

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตร 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการพัฒนาการวิจัย กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล พระมงกุฎ
เกล้าจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการท าวิจัยให้แก่แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี คนละ 1 ท่าน และ
จะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ฝึกอบรมตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจน
สิ้นสุดการท างานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าส่งราชวิทยาลัยฯ โดยกองออร์โธปิ
ดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้ าของ
งานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ และให้มีผลงาน  วิจัยที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยฯ หรือ การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอ่ืนๆ 1 เรื่อง 
และ/หรือผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ (publication) หรือบทความผลงานวิจัยที่พร้อมจะตีพิมพ์ 
(manuscript) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน  

2. แพทย์ฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรม การ
วิจัยในคน และ Good Clinical Practice (GCP)  

3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน  
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับค าถามวิจัย  
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 
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กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 4 ปี   

1. อบรมการท าวิจัย, เลือกหัวข้อวิจัย(research matching) การเขียนโครงร่างงานวิจัย, 
สอบโครงร่างงานวิจัยเมื่อสิ้นสุด การฝึกอบรมปีที่ 1  

2. รายงานความก้าวหน้างานวิจัยเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมปีที่ 2 หรือตามราชวิทยาลัย ก าหนด  
3. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ท าการ

ประเมินผลส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรขั้นสุดท้าย (ผนวก 9) 
6.4 จ านวนปีการฝึกอบรม         
 มีระยะเวลา 4  ปี 
6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม  

 กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าจัดให้มีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
และอ านาจในการจัดการการประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของ
การฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม  
  สภาวะการปฏิบัติงาน 
 ผู้เข้าฝึกอบรมมีเงื่อนไขในการปฏิบัติงานดังนี้ (ผนวก 3, 4,9) 
 - ระยะเวลาปฏิบัติงานตลอดหลักสูตร ทั้งการปฏิบัติกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ต้องไม่น้อยกว่า 200 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในสาขาออร์โธ     ปิดิกส์ ตามหลักสูตรปี 2561 

- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลา 
คลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม ในช่วง elective หรือฝึกอบรมซ้ าชั้นปี  ให้ใช้เกณฑ์การลาของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2555 อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน  

- ในกรณีที่ลาเกินระยะเวลาปฏิบัติงานที่ก าหนด จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรตามเวลาที่
ก าหนด จ าเป็นต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบ 

- ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หรือหน่วยงานต่างๆ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบ
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

- แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิลาพักร้อนได้ไม่เกินปีละ 10 วัน 
- การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง  และยื่นต่อฝ่ายวิชาการ กองออร์โธปิดิกส์ ทันทีที่

สามารถท าได้ และเขียนใบลาในวันที่มาปฏิบัติงาน  
- การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงาน (Rotation) ต้องมีเหตุผลอันสมควร  และขออนุมัติจาก

กรรมการฝ่ายวิชาการ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนปฏิบัติงานจริง  ใบขอเปลี่ยนตารางปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 



- การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหากแพทย์ประจ าบ้านขาดความรับผิดชอบ จะมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตักเดือน 
2. ภาคทัณฑ์ 
3. ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
4. ไม่ส่งชื่อเข้าสอบ 
5. ให้ลาออก 
การสิ้นสุดการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านให้เป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้า 
ค่าตอบแทนผู้เข้าฝึกอบรม 
- ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ค่าเวรเหมาจ่าย 11,000 บาท, เงินเดือนจากต้นสังกัด)  
- กรณทีุนอิสระรับเงินเดือนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
- ชั่วโมงการท างานไม่เกิน 80 ชม.ต่อสัปดาห์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ไม่เกิน 40 ชม. / 

สัปดาห์ (ตามประกาศแพทยสภา 104/2560) 
กิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

1. Journal club 
2. Morning report 
3. Topic and Review 
4. Interesting case conference 
5. Mobility and Mortality conference 
6. Interhospital conference 
7. Lecture 
8. Grand Round 
9. System base practice conference 
10. Pre and Post operative conference 
11. Cadaveric workshop 
12. Simulation  

การปฏิบัติงานในอนุสาขาต่างๆ (ผนวก  7) 

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ (ผนวก 3) 
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6.6  การวัดและประเมินผล 
6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี 

6.6.1.1.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จะแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้แพทย์ฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและ
อุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ  และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมใน   แต่ละช่วง/ปี ตามรูปแบบและวิธีการที่   ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด รวมทั้งจะได้รับการ
ประเมินจากราชวิทยาลัยฯ อีกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สถาบันพิจารณาใช้ในการเลื่อนระดับชั้นปี
การฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาตนเอง  

จัดให้มีการประเมินแพทย์ฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะหลักโดยอาจารย์ 
มิติที่ 2  การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน   
มิติที่ 3  การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก   
มิติที่ 4  คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน  และ/หรือราชวิทยาลัยแพทยออร์โธปิดิกส์ฯ  
มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง   
มิติที่ 6  การประเมินการวินิจฉัยโรคและหัตถการ  (Summary Discharge 

Diagnosis)   
มิติที่ 7  การรายงานประสบการณ์การตรวจผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน (ชื่อโรค และ

หัตถการ)   
มิติที่ 8  การรายงานประสบการณ์การเรียนรู้ ความรู้บูรณาการทางการแพทย์  
มิติที่ 9 การรายงานประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ L3 และ L4 ในการท า  
conference,  การศึกษาผู้ป่วย, การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  
มิติที่ 10  การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน  
มิติที่ 11 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย  
มิติที่ 12  การประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน  
 
6.6.1.2 มีการสอบประเมินความรู้ ภายในปีละ 3 ครั้ง ส าหรับแพทย์ฝึกอบรมปีที่ 

2,3,4 โดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินและวัดผล โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านของแต่ละชั้นปี ดังนี้  
แพทย์ฝึกอบรมปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ ของภาควิชา ระดับ L2 
แพทย์ฝึกอบรมปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ ของภาควิชา ระดับ L3 
แพทย์ฝึกอบรมปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ ของภาควิชา ระดับ L4 

มีการประเมินจากส่วนกลางโดยราชวิทยาลัย 



ชั้นปีที1่  
– Basic surgical sciences  
- Basic knowledge in research 

ชั้นปีที2่  
- Basic science in Orthopaedics  
- Basic course in fracture management  
- Summative assessment 

ชั้นปีที3่  
- ผ่านการอบรม Basic surgical exposure หรือ หลักสูตรใกล้เคียงท่ีได้รับการ

รับรองจากราชวิทยาลัยฯ  
– Summative assessment 

ชั้นปีที1่ - 4   
- แพทย์ฝึกอบรม ท าการบันทึกข้อมูลประสบการณ์การท าหัตถการ ลงใน 

Electronic logbook ตามท่ีราชวิทยาลัยฯ ก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 
 

ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้    

1. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
ก าหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม   

2. เพ่ือใช้ในการตัดสินผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรเมื่อจบการฝึกอบรมในระดับชั้นปีที่ 4  

  เกณฑ์การเลื่อนระดับช้ันปี   

1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด   
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด (ผนวก 8)   
3. บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ใน Electronic logbook ตามเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัยก าหนด  

แนวทางการการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับช้ันปี   
1.  แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ฝึกอบรมรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินของ

ราชวิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การก ากับดูแล และการ
ประเมินซ้ า   

2.  เมื่อแพทย์ฝึกอบรมลงชื่อรับทราบ ให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ 
ฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ 
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แนวทางการด าเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม   

1. การลาออก แพทย์ฝึกอบรมต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่าง

น้อย 2 สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการ 

ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พัก สิทธิ์

การสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจาก เหตุผล

ประกอบการลาออกและค าชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม  การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ

จากแพทยสภา 

2. การให้ออก 

  2.1  ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 

 2.2  ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุง 
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์ เมื่อสถาบันฝึกอบรม เห็นสมควรให้
ออกให้ท าการแจ้งแพทย์ฝึกอบรมรับทราบพร้อมให้ พักการปฏิบัติงาน แล้วท าเรื่องแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจ านวน 2 คน 
เพ่ือด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทย
สภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้
สถาบันฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า  

 
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  
แพทย์ฝึกอบรมที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ต้องมีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรจนครบถ้วนตามเกณฑ์ในสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยฯรับรอง และสามารถได้รับการ
รับรองคุณวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาเอก (ผนวก 11) 

วิธีการประเมินประกอบด้วย 

 การประเมินเจตคติ พฤตินิสัย คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยสถาบัน

ฝึกอบรม  (ภาคผนวก 7) 

 การประเมินสมรรถนะหลัก โดยสถาบันฝึกอบรมและราชวิทยาลัย (ภาคผนวก 1,2) 

 การสอบเพ่ือวุฒิบัตร 



1. การสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์  ร้อยละ 10  
2. การประเมินผลงานวิจัย (ภาคผนวก 10) ร้อยละ 10  
3. การประเมินภาคทฤษฎี 

  3.1 การสอบด้วยข้อสอบปรนัย ร้อยละ 40 
3.2 การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยสั้น ร้อยละ 20   

                 4. การประเมินภาคปฏิบัติ 
                      4.1 การสอบทักษะทางคลินิก ร้อยละ 10  
                      4.2 การประเมินด้วยการสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 10 
  
เกณฑ์การตัดสิน : ต้องประเมินผ่านในทุกด้านดังนี้  

- เจตคติ พฤตินิสัย คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

- การประเมินสมรรถนะหลัก  

- การสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

- การประเมินความรู้และผลงานวิจัยตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่ก าหนดในทุกขั้นตอน  

(ภาคผนวก 3)  

- การประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแต่ละวิธีการใช้การตัดสินแบบอิงเกณฑ์ โดยต้องได้

คะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนผ่านขั้นต่ า (Minimal passing score) ของการประเมินแต่ละ

วิธี   

7.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  7.1.1 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
  7.1.2 เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2552 เป็นผู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 1 ปี และได้ปฏิบัติงานชดใช้
ทุนตามจ านวนปีที่  แพทยสภาก าหนดไว้  
  7.1.3 ผลการเรียนรายวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ไม่ต่ ากว่าเกรด C 
  7.1.4 อายุ ไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
  7.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
  7.1.6. มีสุขภาพร่างกายที่สามารถปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยและผ่าตัดได้ 
  7.1.7. มีทัศนคติที่ดี และพร้อมในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
กรมแพทย์ทหารบก 

7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผนวก11 ) 
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 เพ่ือให้การพิจารณาแพทย์ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์ ของกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสมอภาค 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ กองออร์โธปิดิกส์จะต้องประกาศ รายชื่อคณะกรรมการในการคัดเลือก 
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแพทย์เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดย
ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือกในทุกขั้นตอนตามที่ราชวิทยาลัยฯ ประกาศ 
  7.2.1 ก าหนดการรับสมัคร 
  กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะก าหนดเวลาการรับสมัครและ
คัดเลือกตามค าสั่งของแพทยสภา โดยจะท าการประกาศรับสมัครผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค ต่างๆและโดย
การแจ้งผ่านแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อม
ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม  
  7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไว้  
 กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด
สัดส่วน ศักยภาพการฝึกอบรมต่อจ านวนอาจารย์ จ านวนผู้ป่วย และจ านวนหัตถการ  ในปี 2561 
กองออร์โธปิดิกส์ ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ฝึกอบรมได้ 10 – 12 คน ต่อปี 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปลีะ ช้ันละ (คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม (คน) 3 4 6 8 10 12 14 16 

จ านวนผู้ป่วยนอกออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 21,500 22,200 22,900 23,600 24,300 25.00 25,700 26,400 

จ านวนผู้ป่วยในออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 145 285 425 565 705 845 985 1,125 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ (ราย / ปี) 695 748 800 853 905 845 985 1,063 

         

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปลีะ ช้ันละ (คน) 9 10 11 12 13 14 15 16 

จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม (คน) 18 20 22 24 26 28 30 32 

จ านวนผู้ป่วยนอกออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 27,100 27,800 28,500 29,200 29,900 30,600 31,300 32,000 

จ านวนผู้ป่วยในออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 1,265 1,405 1,545 1,685 1,825 1,965 2,105 2,245 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ (ราย / ปี) 1,115 1,168 1,220 1,273 1,325 1,378 1,430 1,483 

 
 
 
 
 



8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม (คู่มืออาจารย์) 

คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / ออร์
โธปิดิกส์ และปฏิบัติงานด้านออร์โธปิดิกส์ อย่างน้อย 5 ปี และท างานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
   

8.2 คุณสมบัติ และจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
     อาจารย์แพทย์ของกองออร์โธปิดิกส์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 

- ต้องได้รับวุฒิบัติ / หนังสืออนุมัติสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / ออร์โธปิดิกส์ 
อย่างน้อย 2 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัติ หรือหนังสืออนุมัติ 

- มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีข้อร้องเรียนที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง  
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตามเกณฑ์การคัดเลือกบังคับของกองออร์โธปิดิกส์ 

และตัวแทนจากสภาอาจารย์และองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมเป็นสักขีพยาน 
8.2.1 จ านวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา ต้องไม่มากกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์

เต็มเวลา 
8.2.2 ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ

ภาระงานอาจารย์เต็มเวลา 
8.2.3 จ านวนสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ราช

วิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ก าหนดไว้ 
หน้าที่ของอาจารย์ : อาจารย์แพทย์ต้องท าบทบาทและหน้าที่ในการสร้างแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรของการฝึกอบรมก าหนดไว้ 

- อาจารย์ทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการทั้งการสอน และผลงานวิจัย 
- อาจารย์ต้องเข้าใจปรัชญา และเป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งวิสัยทัศน์

และพันธกิจของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
- อาจารย์ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อก าหนด ของกองออร์โธปิดิกส์ และ

หลักสูตร 
ปัจจุบัน (2561) กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
จ านวน 24 คน มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา จ านวน 5 คน (ผนวก 6)   
ปัจจุบันกองออร์โธปิดิกส์ มีการแบ่งภาระหน่วยงานรับผิดชอบ และอนุสาขาดังต่อไปนี้ 
ฝ่ายวิชาการออร์โธปิดิกส์ 
กรรมการพัฒนางานวิจัย 
ฝ่ายประเมินและวัดผล 
ฝ่ายเวชระเบียน 
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ฝ่ายการดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
ฝ่ายพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 
คณะกรรมการความเสี่ยง 
คณะกรรมการ PCT 
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1  พ.ท.ปวิณ  คชเสนี  พ.ต.กรกฎ  ชรากร 
ชั้นปีที่ 2  พ.ท.สารเดช  เขื่องสิริกุล  พ.ต.ชัยศิริ  ชัยชาญกุล 
ชั้นปีที่ 3  พ.ท.รศ.อรรคพัฐ  โกสิยตระกูล พ.ต.รุ่งรัฐ  จิตตการ 
ชั้นปีที่ 4  พ.ท.ช านาญนิติ์  รุ้งพราย  พ.ท.ญาณินภ์  ปลื้มอารมย์ 
 
อนุสาขาที่เปิดให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (Fellowship) 
อนุสาขาศัลยกรรมทางมือ และจุลศัลยกรรม 
อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า 
อนุสาขาเวชศาสตร์กีฬา 
อนุสาขากระดูกเท้าและข้อเท้า 
อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก 
อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง 
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ 
อนุสาขา กระดูกหักในผู้สูงอายุและโรคทางเมตะบอลิก 
แผนกกายอุปกรณ์ 
9. ทรพัยากรทางการศกึษา  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

เกณฑ์จากสถาบันฝึกอบรม 

 (1) คุณสมบัติทั่วไป  

(ก) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และบริหารองค์กร รับรอง
กระบวนการคุณภาพโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  Healthcare Accreditation เลขที่ 
๒/๑๗๓/๒๕๕๙  

(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการ โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 



งานประชุมวิชาการประจ าปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

งานเกี่ยวกับแพทย์ประจ าบ้าน 
การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
การปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านใหม่ 
การสัมมนาแพทย์ประจ าบ้านนอกสถานที่ 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจ า บ้าน 

การสอนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

การจัดหาหนังสือ สื่อการสอน อินเตอร์เน็ท 

การจัดสอนภาษาอังกฤษ 

ห้องสมุดแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ 

การศึกษาของบุคลากรระดับต่างๆ 
การสอนผสมผสาน และ Team teaching 

การประชุมทางวิชาการ CPC 

การจัดส่งบุคลากรไปศึกษานอกหน่วยใน ประเทศ 

การจัดส่งบุคลากรไปศึกษานอกหน่วยต่าง ประเทศ 

การจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะทาง 

งานพัฒนาการวิจัย 
การจัดการฝึกอบรมทางการวิจัยโดยวิทยาลัยแพทย์และอาจารย์ภายในกอง 

การสนับสนุนงานวิจัยโดยงบโรงพยาบาลและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ 

 
 
วิเทศสัมพันธ์ 

การต้อนรับวิทยากรต่างประเทศ 

ทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ 

การติดต่อกับสถาบันต่างประเทศ 

รับแพทย์ต่างชาติและต่างโรงพยาบาลภายในประเทศเข้าดูงาน 

  (ค) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีผู้ป่วยใน และผู้ป่วย
นอกจ านวนมาก พอเหมาะแก่การฝึกอบรมและผู้เข้าอบรม 
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  (ง) กองออร์โธปิดิกส์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการฝึกอบรมโดยที่คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจ
ขัดขวางการบริหารงานพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

(จ) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านออรโธปิดิกส์  มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คือ เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นน าของกองทัพบกในภูมิภาคเอเชีย 

    และมีพันธกิจ  ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับสากลแก่
ทหารและครอบครัว รวมทั้งประชาชน จัดการฝึกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เพ่ือมุ่งสร้างนวัตกรรม
และเพ่ิมคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็น
ปณิธานที่ชัดเจนว่า  จะมุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นนักวิชาการและศึกษา
ต่อเนื่องได้ 

(ฉ) การบริหารงานการศึกษา โดยฝ่ายวิชาการกองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระ
มงกุฎแกล้า ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติงานดูแล ด้านงบประมาณและการควบคุมมาตรฐาน โดยฝ่าย
บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

(ช) กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกอนุสาขา 

มีความมุ่งมั่น เต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรมอย่างพอเพียง 

(ฉ) มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ สนับสนุนทุนแก่อาจารย์, แพทย์ประจ าบ้าน ใน

การศึกษาและดูและผู้ป่วย 

(2) หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีหน่วยงานกลางให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อ
ขอรับบริการทางห้องปฏิบัติการ  ให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐาน และประเภทจ าเพาะที่
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม  โดยมีอาจารย์สถาบันพยาธิวิทยา และนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช านาญเป็น
ผู้ควบคุมและสามารถให้ค าปรึกษาหรือสอนแพทย์ประจ าบ้านได้ทุกสาขาประกอบด้วย 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค  ท าการตรวจศพ  ตรวจชิ้นเนื้อ  
สิ่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการท าหัตถการ และเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ได้ มีอัตราการตรวจศพไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม(ไม่รวมด้าน
นิติเวช)  สามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายพร้อมผลรายงานการตรวจเป็นหลักฐานทุกราย 



 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร ให้บริการด้าน 
โลหิตวิทยา, จุลทรรศนศาสตร์, เคมีคลินิก,จุลชีววิทยา,  วิทยาภูมิคุ้มกันและ การให้บริการธนาคาร
เลือดที่จ าเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยและฝึกอบรม 

  (ข) หน่วยรังสีวิทยา ซึ่งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร ประกอบด้วย รังสี
แพทย,์  นักฟิสิกส์รังสี และนักรังสีเทคนิคพร้อมอุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

   (ค) ห้องสมุดทางการแพทย์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมีฐานข้อมูล  
Thai Index Medicus (Chula), Thai Medical Index (Siriraj Medical Library), Free Medical 
Journal, Thai Journals Online (ThaiJO), ฐานข้อมูลวารสารในประเทศไทย, ระบบห้องสมุดออนไลน์ 
สวทช., คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย และต ารามาตรฐานทาง
การแพทย์ 
   (ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ จัดแฟ้มให้ผู้ป่วยทุกคน  ซึ่งบันทึกประวัติผลการ
ตรวจร่างกาย  และการสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน  และมีระบบการจัดเก็บ  ค้นหา  และประมวลผล
ทางสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (3) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาท่ีฝึกอบรมทางคลินิกที่

ส าคัญได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

 (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการจัดกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอเช่น clinic-
pathological conference ทุกเดือน และมีการส่งแพทย์ไปฝึกอบรมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานประยุกต์  หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยและโรงพยาบาลใน
ส่วนของกองออร์โธปิดิกส์มีการจัดกิจกรรม Morning conference (Pre – post Op), Conference 
ทุกวันพฤหัสบดี, morbidity mortality conference, Journal club , Tumor conference, soft 
cadaveric workshop ภายในปีละ 1 ครั้ง  

 (5) กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการก าหนดแนวทางการอบรมไป

ฝึกอบรมสถาบันอื่น โดย แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3,4  ให้ไปฝึกอบรมอนุสาขา Trauma ที่

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ชลบุรี  อยุธยา  และสามารถเลือกไปดูงานตามอนุสาขาที่ตนเอง

สนใจได้ ทั้งในและนอกประเทศ  

 

 

 

 

http://cuml.md.chula.ac.th/index.shtml
http://www.siriraj-irbak.si.mahidol.ac.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=simsch&db=Medindex&skin=u
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://www.journallink.or.th/
http://www.stks.or.th/library/opac/index.php
http://www.stks.or.th/library/opac/index.php
http://www.hsri.or.th/#reformhsri
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เกณฑ์เฉพาะสาหรับสถาบันฝึกอบรม  

1. กองออร์โธปิดิกส์  ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพและจ านวนเพียงพอ ส าหรับการ

ฝึกอบรม  ตามตารางที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนดดังนี้ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปลีะ ช้ันละ (คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม (คน) 3 4 6 8 10 12 14 16 

จ านวนผู้ป่วยนอกออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 21,500 22,200 22,900 23,600 24,300 25.00 25,700 26,400 

จ านวนผู้ป่วยในออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 145 285 425 565 705 845 985 1,125 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ (ราย / ปี) 695 748 800 853 905 845 985 1,063 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปลีะ ช้ันละ (คน) 9 10 11 12 13 14 15 16 

จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม (คน) 18 20 22 24 26 28 30 32 

จ านวนผู้ป่วยนอกออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 27,100 27,800 28,500 29,200 29,900 30,600 31,300 32,000 

จ านวนผู้ป่วยในออร์โธปดิิกส์ (ราย / ปี) 1,265 1,405 1,545 1,685 1,825 1,965 2,105 2,245 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ (ราย / ปี) 1,115 1,168 1,220 1,273 1,325 1,378 1,430 1,483 

 2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  มีสาขาวิชาหรือหน่วยบริการที่ส าคัญและมีอาจารย์แพทย์

ประจ าอยู่ในหน่วยงาน  

 1) หน่วยศัลยศาสตร์ 

 2) หน่วยวิสัญญีวิทยา  

 3) หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

 4) หน่วยอายุรศาสตร์โรคข้อ 

10.การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

กองออร์โธปิดิกส์  ด าเนินการให้แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง 

การประเมินแผนการฝึกอบรมทุกปลายปีการศึกษา  ซึ่งครอบคลุม  

  -  พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร   

  -  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์   

  -  แผนการฝึกอบรม   

  -  ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม   

  -  การวัดและประเมินผล   

  -  พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม   



  -  ทรัพยากรทางการศึกษา   

  -  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

  -  สถาบันร่วมฝึกอบรม   

  -  ข้อควรปรับปรุง   

11. การทบทวนและการพัฒนา   
 กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  มีแผนการประเมินหลักสูตรโดยจะน าเข้าที่
ประชุมฝ่ายวิชาการของกองออร์โธปิดิกส์  เพ่ือวิเคราะห์  สรุป  ปรับแผนการสอนเพ่ือเปลี่ยนแปลงใน
ปีการศึกษาถัดไป  และพัฒนาหลักสูตร ทุก 5 ปี พร้อมแจ้งผลให้ราชวิทยาลัยทราบ 
12. ธรรมาภิบาล 
 กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบที่ก าหนดในด้านต่างๆ ได้แก ่การับสมัครผู้เข้าฝึกอบรม  กระบวนการฝึกอบรม  การวัด
และประเมินผล  ผลลัพธ์ ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ และเมื่อจบการฝึกอบรม  และเมื่อจบ
การศึกษาจะเป็นผู้ออกใบประกาศนียบัตรรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม   

กองออร์โธปิดิกส์ มีคณะกรรมการวิชาการดูแลด้านการอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารการจัดงบประมาณการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจ าเป็น   

กองออร์โธปิดิกส์  จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เหมาะสม  
เพ่ือสนับสนุนกิจการการฝึกอบรม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  และใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
ดังนี้ 
 13.1 ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ทุก 2 ปี 
 13.2 รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ 
ทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

1. สมรรถนะความเป็นแพทย์ ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
2. สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ สาขา ออร์โธปิดิกส์ 

ฉบับ พ.ศ.2561 ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
3. ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 
4. แผนการออกตรวจผู้ป่วยนอกและเข้าห้องผ่าตัด 
5. ตารางกิจกรรมวิชาการวันพฤหัสบดี 
6. รายนามอาจารย์ 
7. แผนการฝึกอบรมของอนุสาขาต่างๆ 
8. EPA 
9. คู่มือแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
10. คู่มืออาจารย์ 
11. ใบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 
12. การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
13. ใบประเมินผลงานวิจัย 
14. การรับรองวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผนวก 1 
 

สมรรถนะความเป็นแพทย์ 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
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ผนวก 2 
 

สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน 

สาขาออร์โธปิดิกส์  ฉบับ พ.ศ. 2561 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
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ผนวก 3 
 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 
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ตารางหมุนเวียน แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 
2 – 8 ก.ค.61 B B T D A C T D A C 

9 – 31 ก.ค.61 วิสัญญ ี วิสัญญ ี T D A C ศัลยกรรม 
สาย 1 

ศัลยกรรม 
สาย 1 

ศัลยกรรม
ตกแต่ง 

ศัลยกรรมตกแต่ง 

1 – 26 ส.ค.61 
ศัลยกรรม
ตกแต่ง 

ศัลยกรรมตกแต่ง วิสัญญ ี วิสัญญ ี D A C T ศัลยกรรม 
สาย 1 

ศัลยกรรม 
สาย 1 

27 ส.ค. – 23 ก.ย.61 
ศัลยกรรม 

สาย 1 
ศัลยกรรม 

สาย 1 
ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่ง วิสัญญ ี วิสัญญ ี B B D D 

24 ก.ย. – 21 ต.ค.61 C B ศัลยกรรม 
สาย 1 

ศัลยกรรม 
สาย 1 

ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่ง วิสัญญ ี วิสัญญ ี T A 

22 ต.ค. – 18 พ.ย.61 A C B T ศัลยกรรม 
สาย 1 

ศัลยกรรม 
สาย 1 

ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่ง วิสัญญ ี วิสัญญ ี

19 พ.ย. – 16 ธ.ค.61 D A C B T D A C B T 
17 ธ.ค. – 13 ม.ค.62 T D A C B T D A C B 
14 ม.ค. – 10 ก.พ.62 B T D A C B T D A C 
11 ก.พ. – 10 มี.ค.62 C B T D A C B T D A 
11 มี.ค. – 7 เม.ย.62 A C B T D A C B T D 
8 เม.ย. – 5 พ.ค.62 D A C B T D A C B T 
6 พ.ค. – 2 มิ.ย.62 T D A C B T D A C B 
3 มิ.ย. – 30 มิ.ย.62 B T D A C B T D A C 

การข้ึนปฏิบัติงานครั้งแรกในสาย A / B / C / D / T ให้ออก OPD และเข้า OR กับอาจารย์ดังนี้ 
A อ.สุริยา / อ.อรรคพัฐ B  อ.ณัฎฐา / อ.ช านาญนิติ์  C  อ.ภูวดล / อ.องอาจ D  อ.ธรรมนูญ / อ.รุ่งรัฐ  T  อ.ญาณินภ์ 
การข้ึนสายครั้งที่ 2  ท าหน้าที่ช่วย R2 ปฏิบัติงานในสาย    มีสิทธิลาพักร้อนได้ 5 วันท าการ 



ตารางหมุนเวียน แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี  2  ปีการศึกษา 2561 
1มิ.ย.-13ก.ค.

61 
14ก.ค.-17

ส.ค.61 
18ส.ค.-21ก.ย.

61 
22ก.ย.-2พ.ย.

61 
3พ.ย.-7ธ.ค.61 

8ธ.ค.-11ม.ค.
62 

12ม.ค.-15ก.พ.
62 

16ก.พ.-22มี.ค.
62 

23มี.ค.-26เม.ย.
62 

27เม.ย.-31
พ.ค.62 

Rheumato A รองChief D 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล B Military Trauma 

Trauma Rheumato A รองChief D 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล B Military 

Military Trauma Rheumato A รองChief D 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล B 

B Military Trauma Rheumato A รองChief D 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล 

B2/อ.วิไล B Military Trauma Rheumato A รองChief D 
PMR/ 

Research 
C 

C B2/อ.วิไล B Military Trauma Rheumato A รองChief D 
PMR/ 

Research 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล B Military Trauma Rheumato A รองChief D 

D 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล B Military Trauma Rheumato A รองChief 

รองChief D 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล B Military Trauma Rheumato A 

A รองChief D 
PMR/ 

Research 
C B2/อ.วิไล B Military Trauma Rheumato 

Patho 4wk= round military, B2 Rehab 4 wk     Rheumato 4 wk  รอง Chief = round A2 D2  ช่วงรอง Chief / Patho ให้ลาพักร้อนได้ 5 วันท าการ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

ตารางหมุนเวียน แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2561 

2 ก.ค.–5 ส.ค.61 6 ส.ค. – 9 ก.ย.61 
10 ก.ย. – 14 

ต.ค.61 
15 ต.ค. – 18 

พ.ย.61 

19 พ.ย.– 31 
ธ.ค.61 

1 ม.ค.– 10 ก.พ.62 
11 ก.พ.– 15 

ก.พ.62 
16 ก.พ. – 17 มี.ค.62 

18 มี.ค. – 21 
เม.ย.62 

22 เม.ย. – 31 
พ.ค.62 

A Elective Trauma ชลบุร ี B X – Ray C อุบลราชธาน ี D Elective 

B X - Ray C Elective D อุบลราชธาน ี A Elective Trauma ชลบุร ี

C อุบลราชธาน ี D Elective A ชลบุร ี Trauma Elective B X - Ray 

D ชลบุร ี A อุบลราชธาน ี Trauma Elective B X – Ray C Elective 

Trauma Elective B X – Ray C Elective D ชลบุร ี A อุบลราชธาน ี

Elective A ชลบุร ี Trauma อุบลราชธาน ี B X – Ray C Elective D 

Elective C อุบลราชธาน ี D X – Ray A Elective Trauma ชลบุร ี B 

อุบลราชธาน ี B Elective C Elective D ชลบุร ี A X – Ray Trauma 

ชลบุร ี Trauma X – Ray B Elective C อุบลราชธาน ี D Elective A 

X – Ray D Elective A ชลบุร ี Trauma Elective B อุบลราชธาน ี C 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Research/X-ray : ท าโครงการวิจัยของแต่ละคน และไปปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา (รพ.รามาธิบดี) กับ ศ.พญ.สุภนีวรรณ ทุกวันพุธบ่าย และวันอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

Elective  มี 2 period :  แพทย์ประจ าบ้านฝึกตามสถาบันที่เลือกไว้  Research = จันทร์/พฤหัสบดี      Orthosis = อังคาร/ศุกร์ 



ตารางหมุนเวียน แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 4   ปีการศึกษา  2561 

 

 
 

มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
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ผนวก 4 
 

แผนการออกตรวจผู้ป่วยนอกและเข้าห้องผ่าตัด 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง OPD 
 

วันจันทร์  /  วันพุธ 
 09.00 – 14.30 14.30 – 16.30 

A 
Staff Hand / Arthroplasty Hand / Arthroplasty / Conference Pre - op 
Dent Hand / Arthroplasty Hand / Arthroplasty 

D 
Staff Spine / Pediatric Spine / Pediatric 
Dent Spine / Pediatric Spine / Pediatric 

 

T 
Staff Trauma Trauma 
Dent Trauma Trauma 

วันอังคาร  /  วันศุกร์ 

B 
Staff Sports Medicine / Foot & Ankle Sports Medicine / Foot & Ankle 
Dent Sports Medicine / Foot & Ankle Sports Medicine / Foot & Ankle 

C Staff Tumor / Metabolic Tumor / Metabolic 
Dent Tumor / Metabolic Tumor / Metabolic 

                                        
                      วันพฤหัสบดี  :   แพทย์ประจ าบ้าน งดตรวจ (ประชุมวิชาการ) 

 



 

 

 

 
 
 
 

ผนวก 5 
 

ตารางกิจกรรมวิชาการวันพฤหัสบดี 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

กรกฎาคม 2561 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

5 ก.ค.61 วิชาการ Trauma 1  Trauma  2 
Workshop 
Trauma 

Bone and cartilage healing 
SDL 

(Team C) 

12 ก.ค.61 วิทยากร 
Journal Club 

D/B 
 Sport 1 Workshop Sport 

Biomechanics of fracture 
fixation : principle of 

nonoperative treatment 
(Team Trauma) 

19 ก.ค.61 วิทยากร MM  Pediatric 1 
Workshop 
Pediatric 

Open fracture : Gunshot and 
Wartime injury 
(Team Trauma) 

26 ก.ค.61 วิทยากร 
Grand Round 

A/C 
 Hand 1 Workshop hand 

Mangled extremities and 
Amputation 

(Team Trauma) 

 

 



สิงหาคม 2561 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

2 ส.ค.61 วิชาการ Tumor 1  Metabolic 1 Workshop C 

Compartment syndrome and 
emergency conditions in 

orthopaedics 
(Team Arthroplasty) 

9 ส.ค.61 วิทยากร Journal A/C  Pediatric 2 
Workshop 
Pediatric 2 

Fracture classification (AO) 
(Team Trauma) 

16 ส.ค.61 วิทยากร 
Grand Round 

B/D 
 Foot and Ankle 1 

Workshop Foot & 
Ankle 

Workshop Casting 1 
(Team Hand) 

23 ส.ค.61 วิทยากร MM  Spine  1 Workshop spine 1 

Radiographic workshop : Film 
fracture in hand 
(Team Hand), 

(Rheumatologist) 

30 ส.ค.61 วิทยากร Trauma 3  Trauma 4 (Hand) Workshop Hand  
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

กันยายน 2561 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

6 ก.ย.61 วิชาการ Trauma 5  
Trauma 6 (Foot & 

Ankle) 
Workshop Foot & 

Ankle 

Classifications and 
Radiographic : Film fracture 

knee and leg 
(Team Trauma) 

13 ก.ย.61 วิทยากร Journal B/D  Hand 2 Workshop  Hand 

Classification and 
Radiographic: Pelvic fracture  

and acetabulum fracture 
(Team Trauma) 

20 ก.ย.61 วิทยากร MM  Arthroplasty 1 
Workshop 

Arthroplasty 
Workshop Casting 2 

(Team C Sercie) 

27 ก.ย.61 วิทยากร Grand Round  Pediatric  3 
Workshop 
Pediatric 

Traction workshop 
(Team Spine / Trauma) 

 

 



 

ตุลาคม 2561 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 

4 ต.ค.61 วิชาการ Trauma 7  
Trauma 8 
(pediatric) 

Workshop 
Trauma 

Basic science for resident 
(รพ.รร.6) 

11 ต.ค.61 วิทยากร 
Journal Club 

A/C 
 Sport 1 Workshop Sport 

Spinal fracture : Diagnosis 
and initial management 

(Team Spine) 

18 ต.ค.61 วิทยากร MM  Spine 2 Workshop Spine 

Classification and 
Radiographic : Foot and 

Ankle 
(Team Foot and Ankle) 

25 ต.ค.61 RCOST 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

พฤศจิกายน 2561 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

1 พ.ย.61 วิชาการ Trauma 9  
Trauma 10 (Foot & 

Ankle) 
 

Workshop casting 3 
(Team Foot and Ankle) 

8 พ.ย.61 วิทยากร 
Journal Club 

B/D 
 Hand 3 Workshop Hand 

Radiographic workshop : Film 
fracture Shoulder, Elbow, 
and forearm (Team Hand) 

15 พ.ย.61 วิทยากร MM  Arthroplasty 2 
Workshop 

Arthroplasty 

classifications and 
Radiographic: Pediatric 
fracture upper limb 

(Team Pediatric) 

22 พ.ย.61 วิทยากร Grand Round  Tumor 2 Workshop C 
Workshop casting 4 

(Team Hand) 

29 พ.ย.61 ทดสอบความรู้  ครั้งที่ 1 



ธันวาคม 2561 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

6 ธ.ค.61 วิชาการ Trauma 11  Geriatric 1 Workshop C 
Research Methodology  

(Team Research) 

13 ธ.ค.61 วิทยากร 
Journal Club 

A/C 
 Sport 2 Workshop Sport 

Research Methodology  
(Team Research) 

20 ธ.ค.61 วิทยากร MM  Spine 3 Workshop Spine 
Basic in Foot and Ankle 
(Team Foot and Ankle) 

 

27 ธ.ค.61 วิทยากร 
Grand Round 

B/D 
 Pediatric 4 

Workshop 
Pediatric 

Basic Sport Medicine 1 
(Team Sport) 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

มกราคม 2562 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 

3 ม.ค.62 วิชาการ Military 1  Military 2 
Workshop 

Military/Orthosis 

Basic science examination for 
Resident 1 
(RCOST) 

10 ม.ค.62 วิทยากร 
Journal Club 

B/D 
 Orthosis 1 Orthosis 2 

General principles of tumor 
(Team Tumor) 

17 ม.ค.62 วิทยากร MM  Tumor 3 Workshop C 
Metabolic bone disorder and 

fragility fracture 
(Team Metabolic) 

24 ม.ค.62 วิทยากร 
Grand Round 

A/C 
 Sport 3 Workshop Sport 

Radiographic workshop :Film 
Musculoskeletal tumor 

(Team Tumor) 

31 ม.ค.62 ทดสอบความรู้  ครั้งที่ 2 



 

กุมภาพันธ์ 2562 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

7 ก.พ.62 วิชาการ Trauma 12  Hand 4 Workshop Hand 

Review and recommendation 
for low back pain and neck 

pain 
(Team Spine) 

14 ก.พ.62 วิทยากร 
Journal Club 

B/D 
 Arthroplasty 3 

Workshop 
Arthroplasty 

Basic sport medicine 2 
(Team Sport) 

21 ก.พ.62 วิทยากร MM  Geriatric 2 Workshop C 
Basic MRI of spine 

(Team X-rays) 

28 ก.พ.62 วิทยากร 
Grand Round 

A/C 
 Spine 4 Workshop Spine 

Preop radiographic evaluation 
of THR and THA 

(Team Arthoplasty) 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

 

มีนาคม 2562 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

7 มี.ค.62 วิชาการ Trauma 13  Trauma (Hand) Workshop Trauma 
Basic science surgery for 

Resident 2 
(RCOST) 

14 มี.ค.62  วิทยากร 
Journal Club 

B/D 
 Spine 5 Workshop spine 

Osteoarthritis hip and knee : 
Review and recommendation 

(Team Arthroplasty) 

21 มี.ค.62 มาฆบูชา 

28 มี.ค.62 วิทยากร MM  Arthroplasty 4 
Workshop 

Arthroplasty 

Physical examination in 
Pediatric 

(Team Pediatric) 

 

 



เมษายน 2562 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

4 เม.ย.62 วิชาการ Trauma 14  Geriatric 3 Workshop C 
Common pediatric disease 

(Team Pediatric) 

11 เม.ย.62 วิทยากร 
Journal Club 

B/D 
 Hand 5 Workshop Hand 

Knee injuries and MRI 
evaluation 

(Team Sport) 

18 เม.ย.62 วิทยากร MM  Arthroplasty 5  
Workshop 

Arthroplasty 

Shoulder injuries and MRI 
evaluation 

(Team Sport) 

25 เม.ย.62 วิทยากร 
Grand Round 

A/C 
 Spine 6 Workshop Spine 

 (Basic minimal invasive 
surgery in  

Foot and Ankle 
(Team Foot and Ankle) 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปีการศึกษา 2562 
 

พฤษภาคม 2562 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 
14.00 – 
15.00 

2 พ.ค.62 วิชาการ Trauma 15  Foot and Ankle 2 
Workshop Foot 

and Ankle 
Basic Field doctor 

(Team Sport) 

9 พ.ค.62 วิทยากร 
Journal Club 

B/D 
 Sport 4 Workshop Sport 

classifications and 
Radiographic Pediatric 
fracture lower limb 

(Team Pediatric) 

16 พ.ค.62 วิทยากร MM  Arthroplasty 6 
Workshop 

Arthroplasty 

Scoring for spinal disease and 
trauma 

(Team Spine) 

23 พ.ค.62 วิทยากร 
Grand Round 

A/C 
 Spine 7 Workshop Spine 

Biomechanics of Hip and 
Knee 

(Team Arthroplasty) 

30 พ.ค.62 ทดสอบความรู้  ครั้งที่ 3 



มิถุนายน 2562 

วันที่ / เวลา 08.00 – 09.00 09.00 10.00 
10.00 – 
10.15 

10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 

6 มิ.ย.62 วิชาการ Trauma 16  
Trauma (Foot and 

Ankle) 
Workshop Foot 

and Ankle 
Rheumatology at OPD 

(Rheumatologist) 

13 มิ.ย.62 วิทยากร 
Journal Club 

B/D 
 Hand 6 Workshop Hand 

Basic AO course for Resident 2 
(RCOST) 

20 มิ.ย.62 วิทยากร MM  Tumor 4 Workshop C 

Tutorial Trauma before 
Resident 3 (Part 1) Case 

discussion 
(Trauma / B Service) 

27 มิ.ย.62 วิทยากร 
Grand Round 

A/C 
 Metabolic 3 วิชาการ 

Tutorial Trauma before 
Resident 3 (Part 2) Case 

discussion 
(A / D Service) 
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ผนวก 6 
 

รายนามอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานการฝึกอบรม (ผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิกส์) 
 พ.อ.(พ)ศ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2534; 
Fellowship in Bone Metabolism and Histomorphometry, Niigata University, Japan. 2540 
(อาจารย์หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)  
 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 

1. พ.อ.(พ) รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2535; Fellowship in Orthopedics, Massachusetts General Hospital, Boston, USA. 
2538-39  

2. พ.อ.รศ.สมภพ ภู่พิทยา ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2539; 
Fellowship in Orthopedic Spine Service, Hospital for Special Surgery, New York, 
USA. 2543  

3. พ.อ.ผศ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2540; 
Clinical Fellowship in Pediatric Orthopedics, Fukuoka Children Hospital, Fukuoka, 
Japan. 2544-45  

4. พ.อ.ปัญญา สุริย์จามร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2545; 
Clinical and Research Fellowship in Pediatric Orthopedics, Fukuoka Children’s 
Hospital, Fukuoka, Japan. 2550 – 2551 

5. พ.อ.รศ.สุริยา ลือนาม ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2545; 
Clinical Fellowship in Upper Extremity and Microvascular Surgery, Queen’s 
University, Ontario, Canada. 2548-51  

6. พ.อ.วันชัย นคเรศไอศูรย์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2545 
(Fellowship in Arthroplasty Hokkaido Japan 2547 

7. พ.อ.นุสรณ์ ไชยพรหม ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2546; 
Fellowship in Orthotic, Hospital for Special Surgery, New York, USA. 2551   

8. พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2546 
Fellowship in Hip and Knee Surgery, Osaka University Graduated School of 
Medicine, Osaka, Japan,2557 

9. พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2547; AO 
Fellowship programme, Tuebingen, Germany. 254 
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10. พ.ท.ณัฏฐา กุลก าม์ธร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2547; 
Fellowship in Sport Medicine, University of California, San Diego, USA. 2550 

11. พ.ท.ภูวดล วีรพันธุ์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2548; Clinical 
and Research Fellowship in Musculoskeletal Tumors, Muenster University, 
Muenster, Germany. 2551-53 

12. พ.ท.อรรคพัฐโกสิยตระกูล ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2548; 
(Fellow Hand and micro Surgery โรงพยาบาลเลิดสิน 2549) 

13. พ.ท.สารเดช  เขื่องศิริกุล ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2549; 
Clinical and Research Fellowship in Hip and Knee Surgery, Osaka University 
Graduated School of Medicine, Osaka, Japan. 2553-54 

14. พ.ท.ช านาญนิติ์ รุ้งพราย ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2552; 
Clinical and Research Fellowship in Foot and Ankle Surgery, University of Iowa 
Hospital and Clinics, Iowa, USA. 2555-58; Clinical and Research Fellowship in 
Sports Medicine, University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa, USA. 2558-59; 
Clinical Fellowship in Adult Hip and Knee Reconstruction Surgery, University of 
Iowa Hospital and Clinics, Iowa, USA. 2555-56 

15. พ.ท.องอาจ พฤทธิภาส ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2553;  
     (Fellowship in Adult Reconstruction of Hip and Knee Surgery 2556-2557and 

Orthopedic Trauma, University of Iowa Hospital and Clinic, USA, 2557-2558) 
16. พ.ต.ชัยศิริ ชัยชาญกุล ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2551 

(Fellowship in Spine Surgery โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2552) Fellowship in Spinal 
Orthopaedic Surgery Yonsei University health system and Affiliated Hospital 2556 
- 57 and Kyung Hee University Hospital 2557 - 2558  

17. พ.ต.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2555 
(Fellowship in Orthopedic Trauma University of Iowa Hospital and Clinic, USA,255 

18. พ.ต.ปวิณ คชเสนี ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2554 
(Fellowship in Pediatric Orthopaedic and Spine Surgery University of Iowa 
Hospital and Clinic, USA,2558 - 60) 



19. พ.ต.ภูริพันธ์  จิรางกูร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2556; 
Fellowship in Musculoskelatal Infection and Traumatology, Charite University 
Hospital, Berlin, Germany. 2559 

20. พ.ต.กรกฎ ชรากร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลศิริราช. 2552 (Fellowship in 
Sport Medicine โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2554ม Fellowship in Arthroscopic 
shoulder surgery, Osaka Koseinenkin Hospital, Osaka, Japan 2556, Fellowship in 
arthroscopic Knee surgery  and Sports Medicine, Department of Orthopaedic 
surgery, Hiroshima University, Hiroshima University, Hiroshima, Japan 2557.) 

21. ร.อ.รุ่งรัฐ จิตตการ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2552; 
Fellowship in Complex Spine Surgery, University of Goteborg, Sweden. 2558 

22. ร.ท.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 
2558 (Fellow Musculoskeletal Oncology Tumor โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า2559) 

23. นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2557 (Fellow Hip and Knee โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2558) 

24. นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์  ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา. 2559  
(Fellow Foot and Ankle โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2559) 
  
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมไม่เต็มเวลา 

1. พ.อ.ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2534; 
Fellowship in Orthopedics, Niigata University, Japan. 2535 (ผู้อ านวยการกองออร์โธปิ
ดิกส ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) 

2. พล.ต.ธัญญะ  จันทร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2526 
3. พ.อ.(พ)วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2535; 

Fellowship in Orthopedic Hand Service, Massachusetts General Hospital, Boston, 
USA. 2539 

4. พ.อ.ผศ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ ์ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2544; 
Fellowship in Musculoskeletal Oncology, Kanazawa University, Japan. 2547-49  

 
 
. 
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อาจารย์ท่ีปรึกษากองออร์ปิดิกส์  
พล.ท.ธ ารงรัตน์ แก้วกาญจน์   พล.ท.สุปรีชา โมกขะเวส 
พล.ท.หญิง วิไล ชินสกุล    พล.อ.ชายชาญ ตาตะนันทน์ 
พล.อ.ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล   พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย 
พล.อ.สหชาติ พิพิธกุล    พล.ท.มาโนช จันทรศร 
พล.ต.กฤษณ์   กาญจนฤกษ์    พล.ท.วรัท  ทรรศนะวิภาส 
พล.ท.ดุษฎี  ทัตตานนท์   พ.อ.(พ)สุพิชัย  เจริญวารีกุล 
พ.อ.(พ)นรินทร์  คุณกิตติ    พล.ต.คเชนทร์  น าศิริกุล  
พล.ต. ตระกูล  ฟูเจริญยศ    พ.อ.(พ) สัญญา  ประชาพร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผนวก 7 
 

แผนการฝึกอบรมของอนุสาขาต่างๆ 
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แผนการฝึกอบรมออร์โธปิดิกส์สาขากระดูกเท้าและข้อเท้า 
หลักสูตรแพทย์ประจาบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฉบับปี พ.ศ. 2562 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. พ.อ.นพ.นุสรณ์ ไชยพรหม  
   2. พ.ท.นพ.ช านาญนิติ์ รุ้งพราย 
   3. นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์ 
ระยะเวลาศึกษา   4 ปี     
สถาบันฝึกอบรมหลัก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    โรงพยาบาลสมทบ  

ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยออร์โธปิดิกส์สาขากระดูกเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 1  

 Observe การท างานอาจารย์, ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกายที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, 
บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward ทุก case, ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 2 
 

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 2  

 เตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัด พร้อมจองอุปกรณ์การผ่าตัด, ซักประวัติตรวจร่างกายและบันทึกเวช
ระเบียน ผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล, การดูแลผู้ป่วยใน ward, เข้าร่วมผ่าตัด 

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3  

 ออกตรวจ OPD ภายใต้การดูแลของอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาร่วมกับ
อาจารย์, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward และร่วมผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแล , รับปรึกษา
คนไข้จากต่างแผนก, ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก, Monthly case presentation 

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4  



 ออกตรวจ OPD ภายใต้การดูแลของอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาร่วมกับ
อาจารย์, ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward และร่วมผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแล เตรียม journal club, workshop, review cases และ เนื้อหาการอ่าน textbook  

 

เนื้อหาวิชา  

 ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจาก คู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัย
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

เอกสารค้นคว้า Textbook  

1. Rockwood and Green’s Fractures in Adults  
2. Campbell’s Operative Orthopaedics  
3. Mann’s Surgery of the Foot and Ankle 
4. AAOS Instructional Course Lectures  
Journal  
1. The Journal of Bone and Joint Surgery  
2. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 
3. Foot and Ankle International 
4. American Journal of Sports Medicine 
รูปแบบการเรียน  
1. เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี  
2. แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดสมรรถนะความสามารถแต่การประเมินใช้เกณฑ์ของคู่มือหลัก 

สมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความ
แตกต่างกันระหว่างชั้นปี 

3. Conference 
3.1 Foot and Ankle Orthopaedic Topics 

ในวันพฤหัสบดีเช้า ส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดย อาจารย์, แพทย์ประ
บ้านชั้นปีที่ 3 และ 4  ในวันพฤหัสบดีบ่าย ส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่ 1 และ 
2 จัดโดยอาจารย์, แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 (ความรู้พ้ืนฐาน) 
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3.2 Interesting Foot and Ankle Orthopedic Cases ในวันอังคารเช้า (conference รวม) 
15 นาที โดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4 ทุก 2-3 เดือน                                                                    

3.3 MM Conference เดือนละครั้ง โดยแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 
3.4 Interhospital Foot and Ankle Conference ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ

ไทยโดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม 
4. Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ในวันอังคารและศุกร์

บ่าย  

5. Workshop 

 Cadaveric Workshop in Foot and Ankle Surgery ทุกปี โดยคณาจารย์สาขากระดูกเท้า
และข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ส าหรับแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งจัดให้มีการฝึกผ่าตัดทั้งแบบ
เปิดและส่องกล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัย 

 Prosthetic and Orthotic Workshop in Foot and Ankle ส าหรับให้ความรู้พ้ืนฐานและ
วิธีการใช้กายอุปกรณ์ในผู้ป่วยโรคทางกระดูกเท้าและข้อเท้า โดยให้ความรู้แก่แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี 

6. หัตถการที่ห้องเฝือกหรือห้องผ่าตัด  

7. แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้มีโอกาสช่วยอาจารย์หรือ ได้ท าหัตถการด้วยตนเองภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ และบันทึกหัตถการดังกล่าวใน logbookโดยให้อาจารย์ผู้ควบคุมลงชื่อรับรอง 

8. วิชาเลือก แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สามารถเลือกดูงานด้านกระดูกเท้าและข้อเท้าได้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ประจ าสาขาคอยให้ค าปรึกษาแนะน า 

 
 



หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก  สาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า ตามแนวทางของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2562 

หัวข้อ เร่ือง 
รูปแบบการศึกษา 

รูปแบบการสอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1 Functional anatomy, biomechanics and development of the foot and 
ankle and clinical applications  

 
  Lecture 

3D model demonstration 

  

2 Evaluations and management of athletic injuries and soft tissue 
disorders around foot and ankle  

 
  Lecture 

Casting 

3 Evaluations and management of diabetic foot   
  Lecture 

Total contact cast 

4 Evaluations and management of infections of the foot   
  Lecture 

Case demonstration 

Advance in diabetic wound care 

5 Approach and management of forefoot disorders   
  Lecture 

Case Discussion 

6 Approach and management of postural disorders of the foot and ankle   
  Lecture 

Insole and shoe wear workshop 

7 Evaluations and management of ankle fracture   
  Lecture 

Decision making and Steps 

Bone model fixation 

8 Evaluations and management of arthritis of the foot and ankle   
  Lecture 

Case Discussion 
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คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์สาขากระดูกเท้าและข้อเท้า ไดแ้ก่ 
1. พ.อ.นพ.นุสรณ์ ไชยพรหม  
2. พ.ท.นพ.ช านาญนิติ์ รุ้งพราย 
3. นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์ 
 
การประเมินผล 
 ภาคผนวกท่ี 2 สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ.2561 ของราชวิทยาลัย แพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
 ใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า 



แผนการฝึกอบรมออร์โธปิดิกส์กระดกูหักในผู้สูงอายุและโรคทางเมตะบอลิก 
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฉบับปี2562 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นพ.องอาจ พฤทธิภาส, นพ.ภรูิพันธ์ จิรางกูร, นพ.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์, 
   นพ.ชัยศิริ ชัยชาญกุล, นพ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์, พญ.นฤตยา วโรทัย,  
   พญ.สุมาภา ชัยอ านวย, นพ.สมชาย พัฒนอางกุล,ศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ 
ระยะเวลาศึกษา   4ปี  
สถาบันฝึกอบรมหลัก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ตารางการปฏิบัติงาน ในหน่วยออร์โธปิดิกส์กระดูกหักในผู้สูงอายุและโรคทางเมตะบอลิก  
   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

07.00-08.00  Ward round    
08.00-09.00   
 Conference with all subspecialties  
09.00-12.00  อังคาร, ศุกร์ OPD ออร์โธปิดิกส์กระดูกหักในผู้สูงอายุและโรคทาง 

เมตะบอลิก (review case กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ) 
13.00-15.00  อังคาร metabolic group study (Interactive study): Pre- Operative 

case discussion, Review interesting journals and papers, 
Workshop, Review Post-Operative cases and OPD cases   

08.00-12.00  พฤหัสบดี Conference with all subspecialties  
 06.30 – 07.30 อังคาร reading journal/textbook with staff 

 

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้าน 
 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่1   

Observeการท างานอาจารย์, ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, บันทึกการ
ดูแลผู้ป่วยใน ward, ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  

ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย,บันทึก การดูแลผู้ป่วยใน 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3   

ออกตรวจ OPD ภายใต้การดูแลของอาจารย์, การดูแลรักษาร่วมกับ
อาจารย์,บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward,รับปรึกษาคนไข้จากต่างแผนก  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4   
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ออกตรวจ OPD ภายใต้การดูแลของอาจารย์,การดูแลรักษาร่วมกับอาจารย์
, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, เตรียม journal club, review casesและ เนื้อหาการอ่าน 
textbooks, ให้ความช่วยเหลอืและค าแนะน าแก่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ต่ ากว่า 
 
 
 
เนื้อหาวิชา  ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจากคู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธ 

ปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย   
 

เอกสารค้นคว้า 
ต าราพื้นฐาน  ต าราดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแบบองค์รวม (ศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์) 
Journal and literature reviews   AAOS Journal 
The Journal of Bone and Joint Surgery  The BMJ (Bone Mineral Journal) 
The osteoporosis and sarcopenia Clinical Orthopaedic and Related 

Research (CORR) 
Orthopedics reviews    AAOS Instructional Course Lecture  
รูปแบบการเรียน   

1. เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี 

2. แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดสมรรถนะความสามารถแต่การประเมินใช้เกณฑ์ของ

คู่มือหลักสมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งมคีวามแตกต่างกันระหว่างชั้นปี  

3. Conference  

Geriatric fracture and metabolic bone Topics   
ในวันพฤหัสบดีเช้า 5 ชั่วโมงตอ่ปีการศึกษาส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดย

อาจารย์, แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4   
ในวันพฤหัสบดีบ่าย 4 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ ชั้นปีที่1และ2 

จัดโดยอาจารย์, แพทย์ประบ้านชั้นปีที่1และ2 (ความรู้พื้นฐาน) 
Interesting Cases (Geriatric fractures and metabolic bones) 
ในวันอังคารเช้า (conference รวม) 15 นาที  โดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4  
ทุก 3-4เดือน   Morbid and Mortality Conference เดือนละครั้ง  



5 minutes presentationเป็นการน าเสนอความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่แพทย์ประจ าบ้านควรรู้ 
น าเสนอในรูปแบบสั้นๆ เพ่ือให้เข้าใจ และง่ายต่อการจ า เดือนละ 1 ครั้ง 

Inter-hospital geriatric fractures and metabolic bones Conference ที่ราชวิทยาลัย
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยโดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3และ4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม   

Inter-department conferenceร่วมกับหน่วยอื่นเช่น กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู กองอายุรกรรม
โรคทางรูมาติสซึ่ม กองอายุรกรรมโรคทางอายุรกรรมในผู้สูงอายุ 1 ครัง้ใน 2-3 เดือน 

4. Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์ในวันอังคารช่วง
บ่าย 

5. วิชาเลือก แพทย์ประบ้านชั้นปีที่3หรือ4 สามารถเลือกดูงานด้าน Geriatric fractures and 
metabolic bones ได้ทั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลาวิชาเลือก 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

หัวข้อ เรื่อง บรรยาย ปฏิบัติการ SDL รูปแบบการสอน ผู้สอน 
1 Essential bone 

biology and 
pathophysiology of 
osteoporosis 

 0  Lecture 
 

ศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป ์

2 Clinical 
manifestation, 
diagnosis, and 
evaluation of 
osteoporosis 

   Lecture นพ.องอาจ พฤทธิภาส 

3 Surgical intervention 
for Geriatric fracture 

   Conference 
(Topic,case study) 

OR (teaching surgical 
technique) 

Workshop (PFNA, 
hemiarthroplasty) 

นพ.องอาจ พฤทธิภาส นพ.ภูริ
พันธ์ จิรางกูร,    นพ.ญาณินภ์ 

ปลื้มอารมย ์

4 Principle of 
pharmacological 
therapy: selection 
of patients, time 
and drug 

 0  Lecture 
 

ศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป ์

5 Roles of calcium 
and vitamin D in 
prevention and 
osteoporosis 
treatment 

   Lecture พญ.สุมาภา ชัยอ านวย 
พญ.นฤตยา วโรทัย 

6 Evaluation and 
management of 
osteoporosis and 
metabolic bone 
diseases 

   Grand Round and Case 
Discussion 

คณาจารย์ออร์โธปดิิกส์
กระดูกหักในผู้สูงอายุและโรค

ทางเมตะบอลิก 



 

หมายเหตุคณาจารย์ออร์โธปดิิกสก์ระดูกหักในผู้สูงอายุและโรคทางเมตะบอลิก (Geriatric fractures and metabolic 
bone diseases)   คือนพ.องอาจ พฤทธิภาส, นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร, นพ.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย,์ นพ.ชัยศิริ ชัยชาญกุล, 
นพ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์, พญ.นฤตยา วโรทัย, พญ.สุมาภา ชัยอ านวย, นพ.สมชาย พัฒนอางกุล, ศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ 

 
 

แผนการฝึกอบรมออร์โธปิดิกส์รยางค์บนและจุลศัลยกรรม 
หลักสูตรแพทย์ประจาบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฉบับปี 2562 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  นพ.สุริยา ลือนาม,นพ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
ระยะเวลาศึกษา  4ปี 
เวลาฝึกปฏิบัติงาน  เดือน (ชั้นปีละ  เดือน)  
สถาบันฝึกอบรมหลัก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลสมทบ  
ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยออร์โธปิดิกส์รยางค์บนและจุลศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

07.00-08.00  ward round  
08.00-09.00  Morning Conference with all subspecialties  
09.00-14.30  จันทร์, พุธ OPD ออร์โธปิดิกส์รยางค์บนและจุลศัลยกรรม 
14.30-16.00  พุธ upper extremity and microsurgery group Study (Interactive 

study) Pre-Operative case planning, Journal club, Workshop, Review OPD cases  
08.00-15.00  พฤหัสบดี Conference with all subspecialties  
09.00-16.00  อังคาร,ศุกร์ OR ออร์โธปิดิกส์รยางค์บนและจุลศัลยกรรม 

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่1  
เรียนรู้การท างานจากการติดตามอาจารย์ , ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, 

บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่2  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  

เตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัดและจองอุปกรณ์การผ่าตัด,ซักประวัติตรวจร่างกาย,
บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward ที่ได้รับมอบหมาย,เข้าร่วมผ่าตัด 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3  
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ออกตรวจ OPD ภายใต้การดูแลของอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแล
รักษาร่วมกับอาจารย์,บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward ที่ได้รับมอบหมาย,เข้าร่วมผ่าตัด,รับปรึกษาคนไข้จาก
ต่างแผนก  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4  

ออกตรวจ OPD ภายใต้การดูแลของอาจารย์,วางแผนการผ่าตัดและการดูแล
รักษาร่วมกับอาจารย์,ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward ที่ได้รับ
มอบหมาย,เข้าร่วมผ่าตัด, เตรียม journal club, workshop, review cases และเนื้อหาการอ่าน 
textbook  
 
เนื้อหาวิชา  ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจาก  

คู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย  

 
เอกสารค้นคว้า  

Textbook Green's Operative Hand Surgery, Rockwood and Wilkins’ 
Fractures, Campbell's Operative Orthopaedics  
Journal AAOS , Journal of Bone and Joint Surgery, Journal of Hand 
Surgery, Journal of Shoulder and Elbow Surgery   
Orthopedics reviews  
AAOS Instructional Course Lecture 

รูปแบบการเรียน  
1 เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี  
2.แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดสมรรถนะความสามารถแต่การประเมินใช้

เกณฑ์ของคู่มือหลักสมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ
ไทยซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี  

3. Conference  
Upper extremity and microsurgery orthopedic topics  
ในวันพฤหัสบดีเช้า ส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดยอาจารย์, แพทย์

ประบ้านชั้นปีที่3และ4  



ในวันพฤหัสบดีบ่ายส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่1และ2 จัดโดยอาจารย์, 
แพทย์ประบ้านชั้นปีที่1และ2 (ความรู้พื้นฐาน)  

Interesting upper extremity and microsurgery orthopedic Cases ในวันอังคาร
เช้า (conference รวม) 15 นาท ีโดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4 ทุก2-3เดือน  

Morbidity & mortality conference เดือนละครั้ง  
Inter-hospital upper extremity and microsurgery Orthopedic Conference ที ่      

ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย โดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3และ4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม  
4. Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์ในวันพุธ

บ่าย  
5. Workshop  
Workshop ในแต่ละเดือนก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านที่อบรมได้ฝึกหรือเรียนวิธีการ

รักษาโดยความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์  
Conference Workshop ช่วง 11.00-12.00 ในวันพฤหัสบดีที่มี Orthopedic 

Conference โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์  
Microsurgery Workshop ในช่วงงานประชุมวิชาการประจ าปีโรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกล้าโดยความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์  
Cadaveric Workshop  ปีละ 1 ครั้ง ส าหรับชั้นปีที่ 4 
Technique of tendon repair 
Technique of K wire fixation in hand fracture 
Technique of plate fixation in distal radius fracture 
Technique of plate fixation in radial head and olecranon fracture 
Flap in upper and lower extremity 
6. หัตถการที่ห้องเฝือกหรือห้องผ่าตัด แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้มีโอกาส

ช่วยอาจารย์หรือได้ท าเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านลง logbookให้อาจารย์
รับรอง  

7. วิชาเลือก แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สามารถเลือกดูงาน upper extremity 
and microsurgery ได้ทั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลาวิชาเลือก  
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก รายวิชาออร์โธปิดิกส์รยางค์บนและจุลยศัลยกรรม  (Non Trauma)  

หัวข้อ เรื่อง 
 

รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

 Evaluation and management of acute 
infection    Conference (Topic, case study)  อจ. ออร์โธปิดิกส์ 

 Management hand and wrist disorders 
with arthroplasty and arthrodesis    Conference (Topic, case study)  อจ. ออร์โธปิดิกส์ 

 
Evaluation and management of 
peripheral nerve disorders in upper 
extremity 

   

Conference (Topic, case study)  
ฝึกตรวจร่างกาย  
OR  
-Teaching surgical techniques  

อจ. ออร์โธปิดิกส์ 

 Evaluation and management of hand 
disorders in children    Conference (Topic, case study)  อจ. ออร์โธปิดิกส์ 

 
Management of hand disorders with 
bone and soft tissue reconstruction    

Conference (Topic, case study)  
Workshop: 
Flap in upper and lower 
extremity 

อจ. ออร์โธปิดิกส์ 

 
Evaluation and management of other 
disorders in hand    

Conference (Topic, case study)  
OR  
-Teaching surgical techniques  

อจ. ออร์โธปิดิกส์ 



หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 
 

หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก รายวิชา.....ออร์โธปิดิกส์รยางค์บนและจุลศลัยกรรม (Trauma) 

หัวข้อ เร่ือง 
 

รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

 
Evaluation and management of tendon 
injury in hand    

Conference (Topic, case study)  
Workshop:  
Technique of tendon repair 

อจ. ออร์โธปิดิกส ์

 
Evaluation and management of fracture of 
metacarpals & phalanges , dislocation and 
ligament injury in digits 

   

Conference (Topic, case study)  
Workshop:  
Technique of K wire fixation in 
hand fracture 

อจ. ออร์โธปิดิกส ์

 
Evaluation and management of carpal injury 
& distal radius fracture    

Conference (Topic, case study)  
Workshop:  
Technique of plate fixation in 
distal radius fracture 

อจ. ออร์โธปิดิกส ์

 Evaluation and management of distal 
radioulnar joint injury 

   
Conference (Topic, case study)  
 

อจ. ออร์โธปิดิกส ์

 
Evaluation and management of fracture and 
dislocation of elbow and forearm    

Conference (Topic, case study)  
Workshop:  
Technique of plate fixation in 
radial head and olecranon fracture 

อจ. ออร์โธปิดิกส ์

 Evaluation and management of fingertip 
injury    Conference (Topic, case study)  อจ. ออร์โธปิดิกส ์
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แผนการฝึกอบรมออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า 

หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฉบับปี 2562 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูต,ิ นพ.สารเดช เขื่องศิริกุล,  

ระยะเวลาศึกษา  4 ปี   

สถาบันฝึกอบรมหลัก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  และ โรงพยาบาลสมทบ    

ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 07.30-08.00:  Ward  round  

 08.00-09.00:  Morning conference with all subspecialties 

 09.00-14.30  จันทร์, พุธ: ตรวจโรคผู้ป่วยนอก (OPD) ออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า  

14.30-16.00  จันทร์, พุธ: Hip and knee pre-operative planning & interesting case 

presentation (interactive study), journal club, workshop and post-

operative discussion 

 08.00-15.00  พฤหัสบดี: Conference with all subspecialties  

 09.00-16.00  อังคาร,ศุกร์: ห้องผ่าตัด (OR) ออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า 

ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1  

   ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, บันทึกการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยและผู้ป่วย

นอก, ศึกษาค าแนะน าและล าดับในการกายภาพบ าบัดผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่า รวม

ไปถึงสามารถสอนผู้ป่วยให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม,ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 

2  

ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2  

   ซักประวัติตรวจร่างกาย, เตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัด, ศึกษาการเตรียมอุปกรณ์

และเครื่องมือส าหรับการผ่าตัดแต่ละประเภท (implants and instruments), บันทึกและติดตามการ

ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน, เข้าร่วมผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 

 

 



ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3  

   ออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษารวม

ไปถึงแผนการรักษาหลังจากการผ่าตัดร่วมกับอาจารย์, บันทึกการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน, เข้าร่วมผ่าตัด, 

รับปรึกษาคนไข้จากต่างแผนก, ช่วยอาจารย์ท าหัตถการต่างๆ และเตรียม interesting case 

presentation and morbid-mortality (MM) conference  

ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 

   ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาร่วมกับ

อาจารย์, ช่วยอาจารย์ท าหัตถการต่างๆ, บันทึกการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน, เข้าร่วมผ่าตัด, เป็นที่ปรึกษา

ของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องในการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด, เตรียม journal club, workshop, 

review cases และเนื้อหาการอ่าน textbook  

เนื้อหาวิชา   ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจากคู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิ

ดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

เอกสารค้นคว้า 

Textbook  

- Campbell’s operative orthopaedics 13th edition 

- Instructural course lecture 2015, 2016, 2017  

- Orthopaedic knowledge update: hip and knee reconstruction, 

AAOS 

- Tanavalee  A, Christopher M, Abbas A. Comprehensive Hip & 

Knee Textbook.  ASEAN Arthroplasty Association 

- วัชระ วิไลรัตน์, อารี ตนาวลี, สีหธัช งามอะโฆษ, สาธิต เที่ยงวิทยาพร,              

ชาลี สุเมธวานิชย์, ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์, ธนพจน์ จันทร์นุ่ม, วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์. ศัลยศาสตร์ข้อสะโพก

และข้อเข่าเทียม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

- Phramongkutklao – Ramathibodi Orthopaedic Reviews  

รูปแบบการเรียน  1. อบรมแบบบูรณาการรวมกันทุกชั้นปี 

2. การประเมินใช้เกณฑ์ของคู่มือหลักสมรรถนะของแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิ
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ดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี 

3. Conferences Hip and knee topics and case discussion 

- ในวันพฤหัสบดีเช้า ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปี จัดโดย

อาจารย์, แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด, แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4  

- ในวันพฤหัสบดีบ่าย ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่ 1 และ 2 

จัดโดยอาจารย์, แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด, แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 (ความรู้พื้นฐาน) 

- Interesting hip and knee cases and pre-operative presentation 

ในวันอังคารและศุกร์เช้า (morning conference) โดยแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 

- Morbid-mortality (MM) conference เดือนละ 1 ครั้ง 

- Interhospital hip and knee conference ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

แห่งประเทศไทย โดยแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม (ชั้นปีที่ 2 ไปเข้า

ร่วมได้เมื่อมีโอกาส) 

4. Journal club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4, แพทย์

ประจ าบ้านต่อยอดและอาจารย์ จัดกิจกรรมในวันพุธ 

5. Workshop  

Saw-bone workshop for hip and knee arthroplasty ในแต่ละเดือน โดย

ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านที่อบรมได้ฝึกหรือเรียนวิธีการใช้เครื่องมือ (instruments) ได้อย่างเหมาะสม 

โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 และควบคุมโดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและ

อาจารย์  

   Conference workshop ช่วง 11.00-12.00 ในวันพฤหัสบดีที่มี hip and 

knee conference โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ 

- Unicondylar knee arthroplasty (UKA) 

- Total knee arthroplasty (TKA) 

- Closed reduction of fractures around hip 



- Fascia iliaca block and femoral nerve block 

- Hemiarthroplasty of the hip 

- Total hip arthroplasty (THA) 

6. Textbook reading with staff ทุกอังคาร 06.30 – 07.30 ของแพทย์

ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4, แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและอาจารย์ 

7. หัตถการที่ห้องเฝือกหรือห้องผ่าตัดแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้มี

โอกาสช่วยอาจารย์หรือได้ท าเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านลง logbook ให้

อาจารย์รับรอง  

8. วิชาเลือกแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สามารถเลือกดูงานด้านข้อ

สะโพกและข้อเข่าได้ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาวิชาเลือกที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

รายวิชา.....ออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า 

หัวข้อ เรื่อง 
 

รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. Basic biomaterial in hip and knee 
arthroplasty; 
-Polyethylene, metals and 
ceramics 
-Biocompatibility and mechanical 
properties 
-Fixation by methymethacrylate 
-Fixation by ingrowth and 
ongrowth 
-Tribology, wear, biologic 
response and bone remodeling 
after arthroplasty 

 0  -Lecture 
อาจารย์ออร์โธปดิิกส ์
ข้อสะโพกและข้อเข่า 

2. Basic science of knee 
arthroplasty; 
-Anatomy, biomechanics and 
kinematics 
-Cruciate and collateral 
ligaments 
-Patellofemoral mechanism 
-Axial and rotational alignment 

   

-Lecture 
-Conference 
(Topic, Case 
study) 
-Workshop 

อาจารย์ออร์โธปดิิกส ์
ข้อสะโพกและข้อเข่า 4. Knee arthroplasty; 

-Indications and contraindications 
of UKA, TKA and patella 
resurfacing 
-Prosthesis design and survival of 
primary TKA 
-Surgical approaches and wound 
closure 



-Minimally invasive technique 
-Ligamentous balancing  
-Instrumentation 
-Management of bone deficiency 
-Rehabilitation and post-
operative management 

3. Evaluation of disease/condition 
of knee joint; 
-Imaging of the knee 
-Osteoarthritis 
-Osteonecrosis, Neuromuscular 
disease 
-Metabolic bone disease affecting 
knee joint 
-Septic arthritis of knee 
-Tumor and soft tissue disorder 

   -Lecture 
อาจารย์ออร์โธปดิิกส ์
ข้อสะโพกและข้อเข่า 

5. TKA complications; 
-Thromboembolism 
-Infection and aseptic 
complications 
-Patellofemoral complications 
-Peri-prosthetic fractures 
-Revision knee arthroplasty 
-Surgical approach for revision 
arthroplasty and component 
removal 

   

-Lecture 
-Conference 
(Topic, Case 
study)  
-Workshop  

อาจารย์ออร์โธปดิิกส ์
ข้อสะโพกและข้อเข่า 

6. Basic science of hip arthroplasty; 
-Anatomy, biomechanics, 
kinematics and development of 
hip joint 
-Surgical approaches 
-Minimally invasive technique 
-Prosthesis design and evolution  
-Autograph, allograph and bone 
substitute 

   

-Lecture 
-Conference 
(Topic, Case 
study)  
-Workshop  
 

อาจารย์ออร์โธปดิิกส ์
ข้อสะโพกและข้อเข่า 
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7. Hip arthroplasty; 
-Indications and contraindications 
of total hip arthroplasty, partial 
hip arthroplasty and alternative 
bearing of hip replacement 
-Template 
-Selection of cemented or 
cementless components 
-Specific hip disorder 
-Functional and radiographic 
outcome measures 
-Post-operative management 

8. Evaluation of disease/condition 
of hip joint; 
-Imaging, investigation and 
aspiration  
-Pyogenic and non-pyogenic 
arthritis, SCFE, Perthes’ disease 
and hip dysplasia 
-OA, RA, SNSA and ONFH 

   

-Lecture 
-Conference 
(Topic, Case 
study)  
 

อาจารย์ออร์โธปดิิกส ์
ข้อสะโพกและข้อเข่า 

9. THA complications; 
-Peri-prosthetic fractures, 
loosening, osteolysis and aseptic 
failures 
- Infection, thromboembolism, 
HO, LLD, dislocation and 
common complications 
-Revision THA 
-Component removal, 
reconstruction principles for 
revision hip arthroplasty 

   

-Lecture 
-Conference 
(Topic, Case 
study)  
-Workshop  
 

อาจารย์ออร์โธปดิิกส ์
ข้อสะโพกและข้อเข่า 

  
หมายเหตุ อาจารย์ออร์ปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า คือ  

 - ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูต ิ



 - นพ.สารเดช เขื่องศิริกุล 
การประเมินผล 

-  ภาคผนวกท่ี 2 สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ออร์โธปิดิกส์  ฉบับ  พ.ศ.2561 ของราชวิทยาลัย

แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
 -  ใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์  กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาล      

พระมงกุฎเกล้า 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แผนการฝึกอบรมออร์โธปิดิกส์เด็ก 
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฉบับปี  2562 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นพ.ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน,นพ.ปัญญา  สุริย์จามร,นพ.ปวิณ  คชเสนี 
ระยะเวลาศึกษา   4ปี    
สถาบันฝึกอบรมหลัก โ รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลสมทบ  
ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยออร์โธปิดิกส์เด็กโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 07.00-08.00   ward round  
 08.00-09.00  Morning Conference with all subspecialties 
 09.00-14.30  จันทร์, พุธ  OPD ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

13.00 – 16.00  พุธ     Pediatric Orthopaedics group Study (Interactive study)  
Pre- Operative case planning, Journal club, Workshop, 
Review OPD cases 

 08.00-15.00  พฤหัสบดี    Conference with all subspecialties 
09.00-16.00   อังคาร,ศุกร์ OR ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

 19.00-20.00   อังคาร  reading textbook with staff (Rockwood and Wilkins’ 
Fractures in  
   Children , Lovell and Winter’s Pediatric Orthopaedics)  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่1  
  observe การท างานอาจารย์ , ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน 
ward, ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  
  เตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัดและจองอุปกรณ์ผ่าตัด,ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย,บันทึก
การดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด, Monthly cases Review 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3 
  ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาร่วมกับอาจารย์,
บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด,รับปรึกษาคนไข้จากต่างแผนก,ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่
ห้องเฝือก 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4 



  ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์,วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาร่วมกับอาจารย์
,ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด, เตรียม journal club, 
workshop, review cases และเนื้อหาการอ่าน textbook 
 
เนื้อหาวิชา   ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจาก 

คู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย  
Study Guide Pediatric Orthopeadic Society of North America (POSNA)  

เอกสารค้นคว้า 
Textbook   (Rockwood and Wilkins’ Fractures in Children , Lovell and Winter’s 

Pediatric Orthopaedics, Fundamental of pediatric Orthopaedic, 
Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics ) , AAOS Instructional Course Lecture 

Journal  JAAOS , Journal of Pediatric Orthopaedics, Journal of Children’s 
Orthpaedics, The Journal of Bone and Joint Surgery 

POSNA  website  
Orthopedics reviews 

รูปแบบการเรียน 
  1 เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี 

2.แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดสมรรถนะความสามารถแต่การประเมินใช้
เกณฑ์ของคู่มือหลัก สมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ
ไทยซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี 

3. การเรียนเน้นเป็นแบบศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก  และร่วมกิจกรรมรวมของอนุสาขา        
ออร์ปิดิกส์เด็กตามก าหนด  ดังนี้ 

3.1  Conference  
Pediatric Orthopaedic Topics 

 ในวันพฤหัสบดีเช้า ส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดยอาจารย์, แพทย์
ประบ้านชั้นปีที่3และ4  

ในวันพฤหัสบดีบ่าย ส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่1และ2 จัดโดยอาจารย์, 
แพทย์ประบ้านชั้นปีที่1และ2 (ความรู้พ้ืนฐาน) 



107 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2562 

 

3.2  Interesting Pediatric Orthopedic  Cases ในวันอังคารเช้า (conference รวม) 
15 นาที  โดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4 ทุก2-3เดือน 

3.3  MM Conference เดือนละครั้ง 
3.4  Interhospital  Pediatric Orthopedic Conference  ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

แห่งประเทศไทยโดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3และ4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม  
3.5  Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์ 

ในวันพุธบ่าย 
 

3.6. Workshop  
Annual Clubfoot Workshop ในช่วงงานประชุมวิชาการประจ าปีโรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้าโดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3,4และอาจารย์ 
Workshop ในแต่ละเดือนก าหนดให้แพทย์ประบ้านที่อบรมได้ฝึกหรือเรียนวิธีการรักษา

โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์ 
Conference Workshop ช่วง 11.00-12.00 ในวันพฤหัสบดีที่มี Pediatric 

Orthopedic Conference โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์ 
  Pavlik Harness Application 
  Slipped Epiphyseal Capital Femoral Fixation  
  Clubfoot Casting  
  Elbow Fracture Treatment   
  Hemiepiphysiodesis, Guide Growth 
  Halter Traction  
  Flexible nail 

3.7 Textbook Reading with Staff ทุกอังคาร 19.00-20.00 ของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่
4และอาจารย์ 

3.8 หัตถการที่ห้องเฝือกหรือห้องผ่าตัด แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3และ4  ได้มีโอกาสช่วย
อาจารย์หรือได้ท าเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านลง logbookให้อาจารย์รับรอง 
 4. วิชาเลือก แพทย์ประบ้านชั้นปีที่3หรือ4 สามารถเลือกดูงานด้านกระดูกเด็กได้ทั้งในและ 
ต่างประเทศในช่วงเวลาวิชาเลือก



      รายวิชา.....ออร์โธปิดิกส์เด็ก.......(Non Trauma)  

หัวข้อ เร่ือง (Topic)  
จ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

(ชั่วโมง) รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. 
Approach to bone developmental disorder in  
Pediatric 

   วิทยากรบรรยาย lecture 
อจ. กองกุมาร 

และคณะอาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์เด็ก 

2. 

Metabolic bone diseases; 
Rickets 
Renal osteodystrophy 
Hypophosphatasia  
Osteogesis imperfecta 

3. Hemophilia 

4. 

Hip problems; 
Developmental hip dysplasia 
Legg-Calve-Perthes disease 
Slipped capital femoral epiphysis; SCFE 
Trasient synovitis of the hip 

   

-Conference (Topic, Case study) 
-Workshop 
   -Pavlix harness 
   -SCFE fixation 

คณะอาจารย ์
ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก 

5. 
Hand problems; 
Congenital trigger / thumb/fingers 
Polydactyly /Syndactyly 

   

-Conference (Topic, Case study) 
-ฝึกตรวจร่างกายและให้ค าแนะน า
ผู้ปกครองที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
-ฝึกหัตถการ Guide growth  คณะอาจารย ์

ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก 
6. 

Angular and rotational deformities  
Physiologic bowlegs 
Physiologic knocked knees 
Blount's disease 
Excessive femoral  
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anteversion 
Excessive femoral retroversion 

7. 

Spine and neck problems; 
Congenital muscular torticollis 
Grisel's syndrome 
C1-2 rotary instability 
Spondylolisthesis 
Spina bifida 

   

-Conference (Topic, Case study) 
-Workshop  
   - Halter Traction คณะอาจารย ์

ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก 

8. 

Bone and joint infection: 
Osteomyelitis 
Septic arthritis 
Tuberculosis 

   

-Conference (Topic, Case study) 
-Bone and Joint aspiration 
techniques 

คณะอาจารย ์
ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก 



 

9. 
Inflammatory joint diseases  
Juvenile idiopathic arthritis 
Rheumatoid arthritis 

   บรรยาย lecture 
อจ. กองกุมาร 

 

10. 
Bone tumors 
Osteochondroma    บรรยาย lecture 

อจ. Tumor Orthopaedic   
พระมงกุฎเกล้า 

 
 Limb length discrepancy 

   

-Conference (Topic, Case 
study) 
-ฝึกการค านวณความยาวของ
รยางค์ล่าง  

คณะอาจารย์ 
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 11. 

Limb deficiency 
Fibula 
Tibia 
Femur 
Radius 

12. 

Neuromuscular disorders 
Cerebral palsy 
Muscular dystrophy 
Myelomeningocele 
Arthogryposis 

   

-Conference (Topic, Case 
study) 
-Workshop 
   - ตรวจร่างกายเด็ก Cerebral 
palsy 

คณะอาจารย ์
ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก 

13. 
Foot disorders, 
Clubfoot    

-Conference (Topic, Case 
study) 
-Workshop 
   - Clubfoot casting 
   - Tennotomy  

คณะอาจารย ์
ออร์โธปิดิกสเ์ด็ก 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

      รายวิชา....ออร์ปิดิกส์เด็ก (Trauma)  

หัวข้อ เรื่อง (Topic) 
จ านวนชั่วโมง 

(ชั่วโมง) รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. Fracture of hand and carpus 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 2. Fractures and dislocation of the foot 

3. Fractures of the proximal radius and ulna 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 
 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 4. Fracture of the olecranon 

5. Fractures of the shaft of the radius and ulna 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 
-Workshop 
-Flexible nail 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 6. Monteggia, frature – dislocation 

7. Supracondylar fracture of the distal humerus 
   

-Conference (Topic, case 
study) 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 8. Fractures lateral condyle of the distal 



humerus -OR 
-Teaching surgical 
techniques 

9. Fractures of the capitellum 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 
-Teaching surgical 
techniques 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

10. Fractures involving the medial condylar physis 
11 Fracture of entire distal humeral physis 

12. Fracture of the epicondylar apophysis 

13. Femoral shaft fractures 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 
-casting  
-Flexible nail 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 14. Tibial shaft fractures  

15. Fractures of the distal femoral epiphysis 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 
 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

16. Fractures of the proximal tibial epiphysis 
17. Avulsion of the tibial tuberosity 
18. Fracture of the patella 
19. Tibial spine fracture 
20. Knee dislocation 
21. Fractures of the proximal tibial metaphysis 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

22. Fractures of the distal tibial metaphysis 
23. Distal tibial and fibular fractures 
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24. Elbow dislocation 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

25. Fracture of proximal humerus 
26. Glenohumeral dislocation 
27. Fracture of the pelvis 

   

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR 
-Teaching surgical 
techniques 

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

28. Fracture around the hip 

29. Hip dislocation 

หมายเหตุ 
คณะอาจารย์ออร์ปิดิกส์เด็ก คือ       

- นพ.ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน  - นพ.ปัญญา  สุริย์จามร นพ.ปวิณ  คชเสนี 

- OR คือ การฝึกช่วยผ่าตัด หรือผ่าตัดได้ด้วยตนเอง 

การประเมินผล       

- ภาคผนวกท่ี2 สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ.2561 ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

- ใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์  กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 



 

แผนการฝึกอบรมออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง 
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฉบับปี 2562 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นพ.ปวิณ  คชเสนี, นพ. รุ่งรัฐ จิตตการ, นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล,  

นพ. สมภพ    ภู่พิทยา, นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส 
ระยะเวลาศึกษา   4ปี    
สถาบันฝึกอบรมหลัก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสมทบ  
ตารางการปฏิบัติงาน  ในหน่วยออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

07.00-08.00  Ward round    
08.00-09.00  Morning Conference with all subspecialties  
09.00-14.30  จันทร์, พุธ OPD ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง (review case กับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ) 
14.30-16.00  จันทร์ Spine group study (Interactive study): Pre- Operative case 

discussion, Review interesting journals and papers, Workshop, 
Review Post-Operative cases and OPD cases   

08.00-15.00  พฤหัสบดี Conference with all subspecialties  
09.00    อังคาร,ศุกร์ OR ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง 
19.00-20.00   อังคาร reading textbooks with staff 

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้าน 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่1   

Observe การทางานอาจารย์, ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  

เตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัด,ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกายและจองอุปกรณ์การผ่าตัด,บันทึก การ
ดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด, Monthly cases   
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3   

ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาร่วมกับอาจารย์,บันทึก
การดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด, บันทึกการผ่าตัด (operative note), รับปรึกษาคนไข้จากต่าง
แผนก,ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก  
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ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4   
ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์,วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาร่วมกับอาจารย์,ช่วย

อาจารย์ทาหัตถการที่ห้องเฝือก, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด, ดูแลการบันทึกการผ่าตัด
ของแพทย์ประจ าบ้านปีที่3,  เตรียม journal club, workshop, review cases และ เนื้อหาการอ่าน 
textbooks, ให้ความช่วยเหลอืและค าแนะน าแก่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ต่ ากว่า 
เนื้อหาวิชา  ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจากคู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราช
วิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย   
เอกสารค้นคว้า 
ต าราพื้นฐาน  

Textbook (Rockwood and Wilkins’ Fractures in Adult and children, Campbell’s 
operative orthopedics, Rothman spine textbook) 

ต าราโรคกระดูกสันหลัง  โดยอนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ
ไทย, หัวหน้าบรรณาธิการ, วรัท  ทรรศนะวิภาส, 2556 
Journal and literature reviews 

AAOS Journal 
The Journal of Bone and Joint Surgery  
Spine 
The Spine Journal 
European Spine Journal 
CORR 
Orthopedics reviews 
Instructional Course Lecture AAOS 

รูปแบบการเรียน   
1. เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี  
2. แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จากัดสมรรถนะความสามารถ แต่การประเมินใช้เกณฑ์ของ

คู่มือหลักสมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยซึ่งมี
ความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี  

 
 



3. Conference  
Spine Topics   
ในวันพฤหัสบดีเช้า แพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดยอาจารย์, แพทย์ประบ้านชั้นปีที่3

และ4   
ในวันพฤหัสบดีบ่าย แพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่1และ2 จัดโดยอาจารย์, แพทย์ประบ้าน
ชั้นปีที่1,2 (ความรู้พื้นฐาน)  
Interesting Spine Cases  
ในวันอังคารเช้า (conference รวม) 15 นาที  โดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4 ทุก 2-3เดือน  
Morbid and Mortality Conference เดือนละครั้ง  
5 minutes presentation เป็นการน าเสนอความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่แพทย์ประจ าบ้านควรรู้ 
น าเสนอในรูปแบบสั้นๆ เพ่ือให้เข้าใจ และง่ายต่อการจ า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
Inter-hospital Spine Conference ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยโดยแพทย์ประ

บ้านชั้นปีที่3และ4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม   
Inter-department conference ร่วมกับหน่วยอื่นเช่น กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู กองศัลยกรรม

ประสาท และ 
กองอายุรกรรม เดือนละ 1 ครั้ง 

4. Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์ในวันจันทร์ช่วง
บ่าย 

5. Cadaveric Workshop ในช่วงงานประชุมวิชาการประจ าปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย
ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่3,4และอาจารย์ ให้ฝึกการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
Workshop ในแต่ละเดือนก าหนดให้แพทย์ประบ้านที่อบรมได้ฝึกหรือเรียนวิธีการรักษาโดยความ
รับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์  
Conference Workshop / Case study ช่วง 11.00-12.00 ในวันพฤหัสบดีที่มี Spine Orthopedic 
Conference โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์    

6. Textbook Reading with Staff ทุกอังคาร 06.00 – 07.00 ของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่4
และอาจารย์  

7. หัตถการที่ห้องเฝือกหรือห้องผ่าตัด แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3และ4 ได้มีโอกาสช่วยอาจารย์ 
หรือได้ท าเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้าน ลง logbook ให้อาจารย์รับรอง  

8. วิชาเลือก แพทย์ประบ้านชั้นปีที่3 หรือ 4 สามารถเลือกดูงานด้านกระดูกสันหลังได้ ทั้งในและ
ต่างประเทศในช่วงเวลาวิชาเลือก 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

รายวิชา ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง (Trauma and Non-Trauma)   
 

หัวข้อ 
 

เรื่อง 
จ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

(ชั่วโมง) 
 

รูปแบบการสอน 
 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1 Evaluation and management of 
cervical spine fracture and spinal 
cord injury    

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique) 
Workshop (skull traction, Halo vest, 
Lateral mass screw insertion) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 

2 Evaluation and management of TL 
spine fracture and sacropelvic 
injury    

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique) 
Workshop (Body jacket, Brace, 
Pedicular screws insertion) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 

3 Evaluation and management of 
pediatric spinal disorder    

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique) 
Workshop (Halter traction) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 

  



4 Approach and management of 
spinal deformity 

   

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique of 
correction) 
Workshop (spinal osteotomy) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 

5 Evaluation and management of 
spinal infection 

   

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique: 
transpedicular biopsy, Harvest graft) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 
อาจารย์อายุรกรรม
โรคติดเชื้อ 

6 Evaluation and management of 
degenerative disease of cervical 
spine 

   

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique of 
laminectomy and laminoplasty) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 

7 Approach and management of 
degenerative disease of 
thoracolumbar spine 

   

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique of 
PSF, decompression, 
microdiscectomy, vertebroplasty) 
Workshop (pedicular screws 
insertion) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 
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8 Evaluation and management of 
inflammatory disease of the spine 

   

Conference (Topic, case study) 
OR (teaching surgical technique of 
correction) 
Workshop (spinal osteotomy) 

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 
อาจารย์อายุรกรรม
โรคข้อ 

9 Evaluation and management of 
spinal tumors 

   

Conference (Topic, case study) 
OR  

คณาจารย์ออร์โธปิ
ดิกส์กระดูกสันหลัง
และเส้นประสาท 
อาจารย์หน่วย 
tumor 

หมายเหตุ คณาจารย์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลังและเส้นประสาท คือ 

 นพ.ปวิณ  คชเสนี, นพ. รุ่งรัฐ จิตตการ, นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล, นพ. สมภพ ภู่พิทยา, นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส 

 

 

 

 

 



แผนการฝึกอบรมเวชศาสตร์การกีฬา 
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฉบับปี 2562 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ พ.ท.ณัฏฐา กุลก าม์ธร, ร.อ.กรกฎ ชรากร 
ระยะเวลาศึกษา   4 ปี    
สถาบันฝึกอบรมหลัก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลสมทบ  
ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 07.30 - 08.00   Ward round  
 08.00 - 09.00    Morning Conference with all subspecialties 
 09.00 – 14.30 อังคาร, ศุกร์  OPD เวชศาสตร์การกีฬา 

14.30 - 17.00 ศุกร์     Sports medicine group Study (Interactive study)  
Pre - Operative case planning, Journal club, 
Workshop, Review OPD cases 

 08.00 – 15.00 พฤหัสบดี     Conference with all subspecialties 
09.00 - 16.00 จันทร์, พุธ (1, 3)  OR เวชศาสตร์การกีฬา 

   
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่1  
  สังเกตและศึกษาการท างานของอาจารย์, ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, บันทึกการ
ดูแลผู้ป่วยใน ward, ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 2 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 2  
  เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และจองอุปกรณ์การผ่าตัด, ฝึกการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, เข้าร่วมผ่าตัด, เก็บสถิติผ่าตัดประจ าเดือนรายงานหัวหน้า
สาย  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3 
  ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับ
อาจารย์, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, เข้าร่วมผ่าตัด, รับปรึกษาคนไข้จากต่างแผนก, ช่วยอาจารย์ท า
หัตถการที่ห้องเฝือก 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4 
  ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับ
อาจารย์, ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, เข้าร่วมผ่าตัด, เตรียม 
journal club, review cases และเนื้อหาการอ่าน textbook 
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เนื้อหาวิชา   
ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจาก 

คู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ
ไทย  

 
เอกสารค้นคว้า 
Textbooks   Campbell’s Operative Orthopaedics 13th edition 

Instructural Lecture Course 
Orthopedics reviews 

Journals  AAOS, American Journal of Sports Medicine 
The Journal of Bone and Joint Surgery 
Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 

 
รูปแบบการเรียน 

1. เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี 
2. แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดสมรรถนะความสามารถแต่การประเมินใช้

เกณฑ์ของคู่มือหลักสมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ
ไทยซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี 

3. การเรียนเน้นเป็นแบบศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก  และร่วมกิจกรรมรวมของอนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬาตามก าหนด  ดังนี้ 

3.1  Conference  
Sports Medicine Topics 
 ในวันพฤหัสบดีเช้าส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดยอาจารย์, แพทย์

ประบ้านชั้นปีที่ 3และ 4  
ในวันศุกร์บ่ายส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่ 1 จัดโดยอาจารย์, แพทย์ประ

บ้านชั้นปีที่ 1 (ความรู้พ้ืนฐาน) ในศุกร์ที่ 4 ของทุกเดือน 
3.2  Interesting Sports Medicine Cases ในวันอังคารเช้า (Conference รวม) 15 

นาที  โดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4 ทุก 2 - 3เดือน 
3.3  Morbidity & Mortality Conference เดือนละหนึ่งครั้ง 



3.4  Interhospital  Sports Medicine Conference ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย โดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม  

3.5  Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ใน
วันศุกร์ที่ 1 – 3 ของเดือนช่วงบ่าย 

3.6. Workshop  
Sports Medicine Cadaveric Workshop ทุกปีโดยความรับผิดชอบของแพทย์ประ

บ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ 
 Workshop ในแต่ละเดือนก าหนดให้แพทย์ประบ้านที่อบรมได้ฝึกหรือเรียนวิธีการรักษา

โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ 
Conference Workshop / Case study ช่วง 11.00 - 12.00 ในวันพฤหัสบดีที่มี 

Sports Medicine  Conference โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ 1 ครั้ง
ต่อ 3 เดือน 

 Arthroscopic Knot Tying 
Knee MRI  

 Shoulder MRI  
3.7 หัตถการที่ห้องเฝือกหรือห้องผ่าตัด แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้มีโอกาสช่วย

อาจารย์หรือได้ท าเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านลง logbook ให้อาจารย์รับรอง 
4. วิชาเลือก แพทย์ประบ้านชั้นปีที่3หรือ4 สามารถเลือกดูงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา 

ได้ทั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลาวิชาเลือก 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

      รายวิชา.....เวชศาสตร์การกีฬา.......(Non Trauma)............  

หัวข้อ เรื่อง (Topic)  
จ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

(ชั่วโมง) รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. Basic Knowledge of Arthroscopy 

 0  

บรรยาย lecture 
Workshop: Arthroscopic Knot 

Tying 

คณะอาจารย์ 
เวชศาสตร์การกีฬา 

2. Knee Arthroscopy 
3. Arthrocentesis: Knee 
4. Patellar Instability    Conference (Topic, Case study) คณะอาจารย์ 

5. Patellofemoral Pain Syndrome    
Conference (Topic, Case study) 
  

เวชศาสตร์การกีฬา 

6. 

Tendinopathy and Bursitis around Knee: 
- Bipartite Patella 
- Popliteal Cyst 
- Iliotibial Band Friction Syndrome 

   

 
Conference (Topic) 

 
 

คณะอาจารย์ 

7. Femoroacetabular Impingement    
Conference (Topic) 

 
เวชศาสตร์การกีฬา 

  



8. 

Extra-articular Hip Problems: 
- Internal snapping hip syndrome 
- External snapping hip syndrome 
- Hip abductor tears 
- Trochanteric bursitis 
- Athletic pubalgia (Sports hernia) 
- Stress fracture of the femoral neck 

   
Conference (Topic) 

 
คณะอาจารย์ 

9. Hip Arthroscopy  0  บรรยาย lecture เวชศาสตร์การกีฬา 

10. 

Impingement Syndrome 
- Principle of acromioplasty 

Rotator Cuff Tear 
- Arthroplasty for rotator cuff tear 

   

- Conference (Topic) 
- Workshop 
   - Application of MRI Shoulder คณะอาจารย์ 

11. Proximal Biceps injuries and Tendinopathy 

12. 

Shoulder Instability: 
- Anterior instability (Acute VS. Chronic) 
- Posterior instability 
- Multidirectional instability 

   

- Conference (Topic) 
- Workshop 
   - Application of MRI Shoulder  

คณะอาจารย์ 

13. Calcific Tendinitis    Conference (Topic) คณะอาจารย์ 
14. Adhesive Capsulitis    Conference (Topic) เวชศาสตร์การกีฬา 

15. 
Scapular Dyskinesia 
SICK Scapular Syndrome    

Conference (Topic) 
คณะอาจารย์ 

หมายเหตุ คณะอาจารย์เวชศาสตร์การกีฬา คือ   พ.ท.ณัฏฐา กุลก าม์ธร - ร.อ.กรกฎ ชรากร อาจารย์ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนอกหน่วย 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

      รายวิชา....เวชศาสตร์การกีฬา (Trauma).................. 

หัวข้อ เร่ือง (Topic) 
จ านวนชั่วโมง 

(ชั่วโมง) รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. Acute Knee Dislocations    

- Conference (Topic, case study, 
symposium) 
- OR 

คณะอาจารย์      เวช
ศาสตร์การกีฬา 

2. Acute Patella Dislocations    
- Conference (Topic) 
- OR 

คณะอาจารย์      เวช
ศาสตร์การกีฬา 

3. Anterior Cruciate Ligament Injury    

- Conference (Topic) 
- OR 
- Workshop 
    - Cadaveric 
    - Application of knee MRI 

คณะอาจารย์      เวช
ศาสตร์การกีฬา 

4. Posterior Cruciate Ligament Injury    

-Conference (Topic) 
- OR 
- Workshop 
    - Application of knee MRI 

คณะอาจารย์      เวช
ศาสตร์การกีฬา 

5. Open Knee Injuries    
- Conference (Topic) 
- OR 

คณะอาจารย์       
เวชศาสตร์การกีฬา 



6. Medial Structure Injury of the Knee    

- Conference (Topic) 
- OR 
- Workshop 
    - Cadaveric 
    - Application of knee MRI 

คณะอาจารย์       
เวชศาสตร์การกีฬา 

7. Lateral Structure Injury of the Knee    

- Conference (Topic) 
- OR 
- Workshop 
    - Cadaveric 
    - Application of knee MRI 

คณะอาจารย์      
 เวชศาสตร์การกีฬา 

9. Meniscus Injuries    

- Conference (Topic) 
- OR 
- Workshop 
    - Cadaveric 
    - Application of knee MRI 

คณะอาจารย์       
เวชศาสตร์การกีฬา 

10. 
Acute Shoulder Dislocation:  

- Closed 
- Open 

   

- Conference (Topic) 
- OR 
- Teaching surgical techniques 

คณะอาจารย์       
เวชศาสตร์การกีฬา 

11. 
Acromioclavicular Joint Dislocation    

- Conference (Topic) 
- OR 
- Teaching surgical techniques 

คณะอาจารย์       
เวชศาสตร์การกีฬา 

Sternoclavicular Joint Dislocation    
- Conference (Topic) 
- OR 

คณะอาจารย์       
เวชศาสตร์การกีฬา 
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การประเมินผล       

- ภาคผนวกท่ี2 สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ.2561 ของ
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

- ใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์  กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการฝึกอบรมการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ 
หลักสูตรแพทย์ประจาบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฉบับปี2561 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  นพ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ, นพ.องอาจ พฤทธิภาส,  

นพ. ญาณินภ์ ปลื้มอารมณ์, นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร  
ระยะเวลาศึกษา  4ปี  
สถาบันฝึกอบรมหลัก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาลสมทบ โรงพยาบาลชลบุรี, อุบลราชธานี, อยุธยา  
ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

07.00-08.00  ward round  
08.00-09.00 Morning Conference with all subspecialties  
09.00-16.00  จันทร์,อังคาร, พุธ OR ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ  
09.00-14.30 ศุกร์ OPD ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ 
14.30–16.00  ศุกร์ Orthopaedic trauma group Study (Interactive study)  

Pre-Operative case planning, Journal club, Workshop, 
Review OPD cases  

08.00-15.00  พฤหัสบดี Conference with all subspecialties  
13.30-16.00  พฤหัสบดี Interhospital Conference  
19.00-20.00  พฤหัสบดี reading textbook with staff (Rockwood and 

Green Fractures in Adult, Campbell’s Operative 
Orthopedics)  

ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่1  
สังเกตการท างานของอาจารย์ , ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, ฝึก

การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น, บันทึกการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย, ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประ
บ้านชั้นปีที่2  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  

เตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัดและจองอุปกรณ์การผ่าตัด, ฝึกการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย, บันทึกการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย, เข้าร่วมผ่าตัด, ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นที่
ห้องฉุกเฉิน  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3  
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ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแล
รักษาผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, เข้าร่วมผ่าตัด, รับปรึกษาคนไข้
จากต่างแผนก, ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก, น าเสนอแผนการผ่าตัดประจ าวัน 
 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4  

ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแล
รักษาร่วมกับอาจารย์, ชว่ยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือก, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward, 
เข้าร่วมและฝึกผ่าตัด, เตรียม journal club, review cases และเนื้อหาการอ่าน textbook, 
เป็นที่ปรึกษาในแง่วิชาการและการดูแลผู้ป่วยให้กับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีต่ ากว่า, ร่วมสอน
นักศึกษาแพทย์ 
 

เนื้อหาวิชา ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจาก คู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์
ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
 

เอกสารค้นคว้า  
Textbook (Rockwood and Greens’ Fractures in Adult , 
Campbell’s Operative Orthopedics)  
Journal AAOS , Journal of Orthopaedic Trauma, Injury, 
The Journal of Bone and Joint Surgery  
AO foundation website  
Orthopedics reviews  

รูปแบบการเรียน  
1. เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี  
2. แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จากัดสมรรถนะความสามารถ

แต่การประเมินใช้เกณฑ์ของคู่มือหลัก สมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราช
วิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี  

3. Conference  
4. Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4

และอาจารย์ในวันศุกร์บ่าย  



5. Workshop ในแต่ละเดือนก าหนดให้แพทย์ประบ้านที่อบรมได้
ฝึกหรือเรียนวิธีการรักษาโดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์ 

- External Splinting 
- Orthopedic Trauma Basic Instruments 
- Fracture Classifications 
- Interlocking nail 
- Cephalomedullary nail 
- Locking compression plate  
- Cadaveric Workshop 

6. Textbook Reading with Staff ทุกพุธ 18.00 – 19.00 ของแพทย์
ประบ้านชั้นปีที่ 4 และอาจารย์  

7. หัตถการที่ห้องเฝือกหรือห้องผ่าตัด แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3และ4 
ได้มีโอกาสช่วยอาจารย์หรือได้ท าเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านลง 
logbook ให้อาจารย์รับรอง  

8. วิชาเลือก แพทย์ประบ้านชั้นปีที่3หรือ4 สามารถเลือกดูงานด้าน
กระดูกอุบัติเหตุได้ทั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลาวิชาเลือก  
 
Orthopaedic Trauma Topics  

- Morning Conference ในวันจันทร์, อังคาร, พุธ และ ศุกร์  
- วันพฤหัสบดีเช้า แพทย์ประบ้านฃออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดย

อาจารย์, แพทย์ประบ้านชั้นปีที่3และ4  
- วันพฤหัสบดีบ่าย Interhospital Truama Conference แพทย์

ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จัดโดยอาจารย์แพทย์ทุกสถาบันที่ราชวิทยาลัย
แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  

- วันพฤหัสบดี ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 
- Interesting Orthopedic Trauma Cases ในวันอังคารเช้า 

(conference รวม) 15 นาท ีโดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4 ทุก2-3เดือน  
- MM Conference เดือนละครั้ง  
- Conference Workshop ช่วง 11.00-12.00 ในวันพฤหัสบดีที่มี   
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     Orthopedic Trauma Conference โดยความรับผิดชอบของ
แพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และอาจารย์  

 
 

 

 

 



 
หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

รายวิชา.....ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ  

หัวข้อ เรื่อง 
จ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต

(ชั่วโมง) รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. Basic Biomechanics in Orthopedics 
   

วิทยากรบรรยาย คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

2. Basic Instrument in Orthopedic Trauma and 
AO principles    

วิทยากรบรรยาย 
Workshop AO Instrument 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

3. Damage Control Orthopedics and Approach 
in Multiple trauma patients    

Conference (Topic, Case study) คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

4. Open fracture and Gunshot wound injury 
   

- Conference (Topic, Case 
study) 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

5. Approach and management in patient with 
fracture around the hip 

   

- Conference (Topic, Case 
study) 

- Workshop 
* Multiple Screw 
*Dynamic Hip Screw 
*Cephalomedullary nail 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 
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6. Approach and management in patient with 
femoral shaft and subtrochanteric fractures    

- Cadaveric Workshop 
* Interlocking nail 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

7. Approach and management in patient with 
tibial plateau fractures    

- Conference (Topic, Case 
study) 

- Cadaveric workshop 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

8. Approach and management in patient with 
distal femoral fractures    

- Conference (Topic, Case 
study) 

- Cadaveric workshop 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

9. Approach and management in patient with 
tibial shaft fractures    

- Conference (Topic, Case 
study) 

 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

10. Approach and management in patient with 
Ankle and Pilon fractures    

- Conference (Topic, Case 
study) 

- Cadaveric workshop 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ และ ศัลยศาสตร์

ทางเท้าและข้อเท้า 

11. Approach and management in patient with 
Pelvic and Acetabulum fractures and 
associated injuries    

- Conference (Topic, Case 
study) 

- Workshop cadaveric 
 Pelvic C-Clamp 
 Pelvic External Fixation 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 



12. Approach and management in patient with 
Proximal humeral fractures    

- Conference (Topic, Case 
study) 

- Cadaveric workshop 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

13. Approach and management in patient with 
Humeral shaft fractures    

- Conference (Topic, Case 
study) 

Cadaveric workshop 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

14. Approach and management in patient with 
Distal humeral fracture    

- Conference (Topic, Case 
study) 
Cadaveric workshop 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

15. Evaluation and management in failure of 
fixations    

- Conference (Topic, Case 
study) 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

16. Evaluation and management for bone 
defects    

- Conference (Topic, Case 
study) 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ 

17. Evaluation and management for soft tissue 
defects    

- Conference (Topic, Case 
study) 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ และ ศัลยศาสตร์

ทางมือ 
18. Approach and management in patient with 

forearm and wrist fractures    

- Conference (Topic, Case 
study) 

- Cadaveric workshop 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
อุบัติเหตุ และ ศัลยศาสตร์

ทางมือ 
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หมายเหตุ  
คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ คือ  
- นพ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ  - นพ.องอาจ พฤทธิภาส 
- นพ. ญาณินภ์ ปลื้มอารมณ์  - นพ. ภูริพันธ์ จิรางกูร 
การประเมินผล  
- ภาคผนวกท่ี2 สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ.2561 ของราชวิทยาลัยแพทย์   ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
- ใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านออร์โธปิดิกส์ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  



แผนการฝึกอบรมออร์โธปิดิกส์ หน่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฉบับปี 2562 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล, นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์, นพ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์, 
   นพ.ภูวดล วีรพันธุ,์ นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 
ระยะเวลาศึกษา   4ปี    
สถาบันฝึกอบรมหลัก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยออร์โธปิดิกส์มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า 

07.30-08.00  Ward round  
 08.00-09.00  Morning Conference with all subspecialties 
 09.00-16.00  อังคาร  OPD ออร์โธปิดิกส์มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

12.30-13.30  พุธ, ศุกร์ Tumor Pre- Operative case planning, Review OPD cases 
 08.00-12.00 พฤหัสบดี  Conference with all subspecialties 

09.00-16.00   จันทร์,พุธ OR ออร์โธปิดิกส์มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
10:00–15:00  พุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน  Tumor lectures, Journal club  

 06:30-07:30   พุธ Resident 4 reading textbook with staff  
   (Campbell’s Orthopaedics textbook)  
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่1  
   Observe การท างานอาจารย์, ฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย, บันทึกการ
ดูแลผู้ป่วยใน ward, ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2 
ความรับผดิชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่2  
   เตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัดร่วมทั้งจองอุปกรณ์, ฝึกการซักประวัติตรวจ
ร่างกาย,บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3 
   ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์, วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษา
ร่วมกับอาจารย์,บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward,เข้าร่วมผ่าตัด,รับปรึกษาคนไข้จากต่างแผนก,ช่วย
อาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือกและห้องหัตถการ 
ความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4 
   ออกตรวจ OPD ร่วมกับอาจารย์,วางแผนการผ่าตัดและการดูแลรักษา
ร่วมกับอาจารย์,ช่วยอาจารย์ท าหัตถการที่ห้องเฝือกและห้องหัตถการ, บันทึกการดูแลผู้ป่วยใน ward,
เข้าร่วมผ่าตัด, เตรียม journal club, workshop, review cases และเนื้อหาการอ่าน textbook 
เนื้อหาวิชา  ใช้หัวข้อความรู้พ้ืนฐานจาก 
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คู่มือสมรรถนะหลักของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์
โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย  
 
เอกสารค้นคว้า 
Textbook    
1. The Common Bone and Soft tissue Tumors: RCOST 2nd edition 
2. ออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร 1 เรื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
3. Orthopaedic Knowledge Update OKU3 Musculoskeletal tumor, AAOS 
4. Dahlin’s Bone Tumor 6th edition 2010  
5. Musculoskeletal cancer surgery treatment of sarcomas and allied diseases, 2001 
Matin M Malawer. 
Journal  AAOS , Journal of Clinical Orthopaedic and Related Research, The 
Journal of Bone and Joint Surgery 
Orthopedics reviews 
รูปแบบการเรียน 

1. เรียนอบรมแบบบูรณการรวมกันทุกชั้นปี 

2. แต่ละชั้นปีสามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดสมรรถนะความสามารถแต่การประเมินใช้เกณฑ์

ของคู่มือหลักสมรรถนะของแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ

ไทยซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี 

3. Conference  

4. Orthopaedic Oncology Topics 

วันพฤหัสบดีเช้าส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ทุกชั้นปีจัดโดยอาจารย์, แพทย์ประบ้าน
ชั้นปีที่ 3และ4  

วันพฤหัสบดีบ่ายส าหรับแพทย์ประบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่1และ2 จัดโดยอาจารย์, แพทย์
ประบ้านชั้นปีที่1และ2 (ความรู้พื้นฐาน) 

Tumor Conference เดือนละครั้ง 
Interhospital  Orthopedic Oncology Conference  ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่ง

ประเทศไทยโดยแพทย์ประบ้านชั้นปีที่3และ4 เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วม 
Interhospital Tumor Conference ทุก 3 เดือน วนตาม Tumor Center ในกรุงเทพฯ 



5. Journal Club โดยความรับผิดชอบของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4แพทย์มาดูงาน แพทย์ต่อ
ยอดและอาจารย์ในวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน 

6. Workshop Core needle biopsy workshop จาก rubber simulator models การ
ยางแห่งประเทศไทย โดยใช้ฝึกสอนแก่แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี 

7. Textbook Reading with Staff ทุกพุธ 06.30-07.30 ของแพทย์ประบ้านชั้นปีที่4และ
อาจารย์ 

8. หัตถการที่ห้องเฝือก ห้องหัตถการหรือห้องผ่าตัด แพทย์ประบ้านชั้นปีที่ 3และ4  ได้มี
โอกาสช่วยอาจารย์หรือได้ท าเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านลง logbook ให้
อาจารย์รับรอง 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

      รายวิชา....ออร์โธปิดิกส์มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Tumor) 
 

หัวข้อ เร่ือง  
จ านวนชั่วโมง (ชั่วโมง) 

รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. 
Evaluations and management of common benign bone 
tumor (stage 1) e.g. nonossifying fibroma 

   

-Conference (Topic, case study) 
-OR 
-Biopsy  

อจ.ออร์โธปิดิกส ์
มะเร็งกระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2. 

Evaluations and management of common benign bone 
tumor (stage 2) e.g. giant cell tumor, chondroblastoma, 
unicameral bone cyst, aneurysmal bone cyst 

3. 
Evaluations and management of common benign bone 
tumor (stage 3) e.g. giant cell tumor 

   

-Conference (Topic, case study) 
-OR 
-Biopsy 

อจ. ออร์โธปิดิกส ์
มะเร็งกระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 4. 

Evaluations and management of common primary 
malignant bone tumor e.g. osteosarcoma (all subtypes), 
chondrosarcoma, Ewing’s sarcoma 

5. Approach and management of metastatic bone disease  

   

-Conference (Topic, case study) 
-OR 
-Biopsy 
 

อจ.ออร์โธปิดิกส ์
มะเร็งกระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

6. 
Evaluations and management of  
Common benign soft-tissue tumor e.g. lipoma, peripheral 
nerve sheath tumor 

7. 
Evaluations and management of common primary 
malignant soft tissue tumor e.g. liposarcoma, 
Indifferentiated Pleomorphic sarcoma 

   

-Conference (Topic, case study) 
-OR -Biopsy 

อจ. ออร์โธปิดิกส ์
มะเร็งกระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 



คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน คือ 

- นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล 

- นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ 

- นพ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 

- นพ.ภูวดล วีรพันธุ์ 

- นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 

 

OR คือ การฝึกช่วยผ่าตัด หรือผ่าตัดได้ด้วยตนเอง 
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หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 

      รายวิชา....ธนาคารกระดูก.... (Bone bank) 
 

หัวข้อ เรื่อง  
จ านวนชั่วโมง 

(ชั่วโมง) รูปแบบการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ SDL 

1. 
Management of bone defect and/or promotion of 
bone healing with bone grafting    

-Conference (Topic, case 
study) 
-OR allograft  
-Teaching surgical techniques 
bone graft harvest  

อจ.  
ออร์โธปิดิกส์มะเร็ง

กระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

หมายเหตุ 

คณะอาจารย์ออร์โธปิดิกส์มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน คือ 

- รศ.นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล  รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ 

- นพ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์   นพ.ภูวดล วีรพันธุ์ 

- นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 

OR คือ การฝึกช่วยผ่าตัด หรือผ่าตัดได้ด้วยตนเอ



 
 
 
 

ผนวก 8 
EPA 
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EPA 1 ดูแลรักษาโรคและปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยนอก                             
         Offering management for common problems and diseases in orthopedic 

out-patients 
หัวข้อที่ รายละเอียด 

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาโรคและปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยนอก 
Offering management for common problems and diseases in 
orthopedic out-patients 

2. ข้อก าหนด และ
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบทสถานที่ 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2.1 แสดงท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม 
2.2 ตรวจร่างกายตามระบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุ้มค่า 
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและ 
การตรวจพิเศษต่าง ๆ เพ่ือน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย 
2.5 ใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย และ 
การบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
2.6 ชี้แจง ให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติในการดูแลรักษาที่
เหมาะสม 
2.7 บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน และมีทักษะในการท าหัตถการ 
ที่จ าเป็นในการให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยนอก 
2.8 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางท่ีเป็น 
มาตรฐาน 
บริบท   สถานที่: คลินิกผู้ป่วยนอก   
ผู้ป่วย:   ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกทุกอายุ ในโรคหรือปัญหาทางออร์
โธปิดิกส์ที่พบบ่อย เช่น ปัญหาทางมือ ปวดหลัง ข้อเข่าเสื่อม และปัญหาทาง
กระดูกสันหลัง เนื้องอก ปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยในเด็ก เป็นต้น 
ข้อจ ากัด: ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือต้องการการรักษาในโรงพยาบาล 

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1  การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skill) 
3.  การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 



หัวข้อที่ รายละเอียด 
Skill) 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่ส าคัญและไม่ฉุกเฉินได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิด
สร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ 
3.2 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางด้าน

ออร์โธปิดิกส์ 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
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หัวข้อที่ รายละเอียด 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5.2 การประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย (Assessing assignment) การสอบราย 
ผู้ป่วย 
5.3 การประเมินทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญกับผู้ป่วยนอก เช่น การฉีดยาใน 
ผู้ป่วยปลอกหุ้มเอ็นอักเสบหรือพังผืดกดทับเส้นประสาทในอุโมงค์ข้อมือ การ 
เจาะข้อและการฉีดยาเข้าข้อ การผ่าตัดเล็ก เป็นต้น  

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้น
ปี 

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 3 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 4 

7. วันหมดอายุการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 

 

 
 



 
 
 
EPA 2 ดูแลรักษาภาวะการบาดเจ็บ และกระดูกหักหลายต าแหน่ง รวมทั้งการส่งต่อที่เหมาะสม 
         Conduct management of multiple fractures and trauma (including proper 
refer) 

หัวข้อที่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาภาวะการบาดเจ็บ และกระดูกหักหลายต าแหน่ง (รวมทั้งการส่งต่อที่

เหมาะสม) 
Conduct management of multiple fractures and trauma (including 
proper refer) 

2. ข้อก าหนด และ
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 

)บริบทสถานที่ 
ลักษณะผู้ป่วย( 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2.1 ประเมินผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนให้การรักษา 

รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาอื่น ๆ ที่อาจพบร่วมด้วยตามมาตรฐาน ATLS 

2.2 ท างานประสานงานกับทีมสหสาขาเพ่ือร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่าง 
ครอบคลุม 

2.3 ให้การรักษาที่จ าเป็นเบื้องต้นเพ่ือให้คนไข้ปลอดภัยรวมถึงให้การรักษาขั้น
สุดท้ายที่เหมาะสม ตามศักยภาพของสถาบัน 
2.3 อธิบายวิธีปฏิบัติตัวรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยและญาติ ได้รับ 
การรักษาโดยวิธีดังกล่าว 

2.4 ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยในกรณีท่ีเกินศักยภาพของสถาบัน 
2.6 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม 
บริบท 
สถานที่: ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ICU   
ผู้ป่วย : ผู้ปว่ยฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บหลายต าแหน่ง 
ข้อจ ากัด: ไม่มี 

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skill) 
3.  การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
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Skill) 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะกระดูกหักหลายต าแหน่งอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เช่น การจัดล าดับรักษา (Damage control in orthopedic: DCO) การสั่งการ
รักษาด้วยยา การดึงจัดแนวกระดูกและข้อ การใส่และดูแลรักษาเฝือก การใส่
อุปกรณ์ยึดตรึงหรือดามกระดูกภายนอก การเย็บซ่อมเอ็นและกล้ามเนื้อ การผ่าตัด
จัดแนวกระดูก การใส่อุปกรณ์ยึดตรึงหรือดามกระดูกภายใน เป็นต้น 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิด
สร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ 
3.2 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 



5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืนโดยเฉพาะทางด้าน

ออร์โธปิดิกส์ 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ การประเมินความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของสถานพยาบาลในการรับผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อในสถานพยาบาล 
การส่งปรึกษาและรับปรึกษา และการส่งต่อผู้ป่วย 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5.2 การประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย (Assessing assignment) การสอบราย 
ผู้ป่วย 
5.3 การประเมินทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญ 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่  2  
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 3 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 4 

7. วันหมดอายุการรับรอง
การประเมิน 

หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 
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EPA 3 ดูแลรักษาแบบอนุรักษ์ และด้วยการผ่าตัดในภาวะบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย 
(ยกเว้นผู้ป่วยสูงอายุ) 
          Conduct conservative and surgical management in common 
musculoskeletal  injuries  (excluded geriatrics) 

หัวข้อที่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาแบบอนุรักษ์ และด้วยการผ่าตัดในภาวะบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบ

บ่อย (ยกเว้นผู้ป่วยสูงอายุ) 
Conduct conservative and surgical management in common 
musculoskeletal injuries (excluded geriatrics) 

2. ข้อก าหนด และ
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบทสถานที่ 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2.1 ประเมินภาวะบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยอย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 
2.2 วางแผนการส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือการวินิจฉัยที่แม่นย าอย่างมีเหตุผล ประหยัด

และคุ้มค่า 
2.3 ดูแลรักษาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย 
2.4 แนะน าการดูแลรักษาต่อเนื่องรวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
บริบท 
สถานที่: คลินิกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน   
ผู้ป่วย:   ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์อย่างง่ายที่พบได้บ่อย เช่น
กระดูกหักที่ไม่ซับซ้อน การบาดเจ็บในเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บทางการ
กีฬา เป็นต้น 
ข้อจ ากัด: ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือมีการบาดเจ็บหลายต าแหน่ง 

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skill) 
3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
Skill) 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 



4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เช่น การผ่าตัดยึดตรึงกระดูก การผ่าตัดซ่อมแซมเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เอ็น 
กล้ามเนื้อ เป็นต้น 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ด้านการบาดเจ็บทางออร์
โธปิดิกส์ที่พบบ่อย 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิด
สร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ 
3.2 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางด้าน

ออร์โธปิดิกส์ 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ การประเมินความรู้ความสามารถ

และศักยภาพของสถานพยาบาลใน การรับผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อในสถานพยาบาล 
การส่งปรึกษาและรับปรึกษา และการส่งต่อผู้ป่วย 
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6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost  
Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ 
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5.2 การประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย (Assessing assignment) การสอบราย 
ผู้ป่วย 
5.3 การประเมินทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญ 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้น
ปี 

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 3 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 4 

7. วันหมดอายุการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



EPA 4 ดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ 
         Conduct management of geriatric patients with orthopedic problems 

หัวข้อที่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ 

Conduct management of geriatric patients with orthopedic problems 
2. ข้อก าหนด และ

ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบทสถานที่ 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2.1 แสดงท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม 
2.2 ตรวจร่างกายตามระบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุ้มค่า 
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและ 
การตรวจพิเศษต่าง ๆ เพ่ือน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
ผู้ป่วยสูงอายุ 
2.5 ใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย และ 
การบ าบัดรักษาผู้ป่วยสูงอายุ 
2.6 ชี้แจง ให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติในการดูแลรักษา 
ที่เหมาะสม 
2.7 บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน และมีทักษะในการท าหัตถการ 
ที่จ าเป็นในการให้การบ าบัดรักษา 
2.8 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางท่ีเป็น 
มาตรฐาน 
บริบท 
สถานที่: คลินิกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน  หอผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด  
ผู้ป่วย:  ผู้ป่วยสูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ที่มปีัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย
ทั้งจากโรคหรืออุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง เช่น กระดูกพรุน ข้อเสื่อม โรคทางกระดูกสัน
หลัง กระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนเช่น สะโพก ข้อมือ ข้อไหล่ กระดูกสันหลัง 
เป็นต้น 
ข้อจ ากัด: ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1  การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skill) 
3.  การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
Skill) 
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หัวข้อที่ รายละเอียด 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่ส าคัญและไม่ฉุกเฉินใน
ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิด
สร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ 
3.2 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ 



หัวข้อที่ รายละเอียด 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5.2 การประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย (Assessing assignment) การสอบราย 
ผู้ป่วย 
5.3 การประเมินทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญ 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้น
ปี 

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 3 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 4 

7. วันหมดอายุการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 
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EPA 5 ดูแลรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางที่พบบ่อยทุกสาขาย่อย 
         Management of common orthopedic disease across subspecialties 

หัวข้อที่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางที่พบบ่อยทุกสาขาย่อย 

Management of common orthopedic disease across subspecialties 
2. ข้อก าหนด และ

ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบทสถานที่ 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2. 1 ประเมินโรคทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางที่พบบ่อยอย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 
2. 2 วางแผนการส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือการวินิจฉัยที่แม่นย าอย่างมีเหตุผล ประหยัด  
และคุ้มค่า 

2.3 ดูแลรักษา โรคทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางที่พบบ่อย 
2.4 แนะน าการดูแลรักษาต่อเนื่องรวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วยได้อย่าง 
ถูกต้อง  เหมาะสม  บริบท 
สถานที่ : คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค หอผู้ป่วยใน และห้องผ่าตัด  
ผู้ป่วย : ผู้ปว่ยที่เป็นโรคทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางที่พบบ่อย ตามภาคผนวกที่ 2 
ของเกณฑ์หลักสูตรฯ 
ข้อจ ากัด : ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะช็อก สัญญาณชีพไม่คงที่ ภาวะฉุกเฉิน หรือ
บาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ 

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skill) 
3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
Skill) 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางที่พบบ่อยอย่างถูกต้องและ



เหมาะสม เช่น การผ่าตัดยึดตรึงกระดูก การผ่าตัดซ่อมแซมเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เอ็น 
กล้ามเนื้อ เป็นต้น รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามบริบท
ของปัญหาและสถาบัน 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ด้านโรคทางออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทางที่พบบ่อย 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิด
สร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ 
3.2 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ การประเมินความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของสถานพยาบาลในการรับผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อในสถานพยาบาล 
การส่งปรึกษาและรับปรึกษา และการส่งต่อผู้ป่วย 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost  
Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ 
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5.2 การประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย (Assessing assignment) การสอบราย 
ผู้ป่วย 
5.3 การประเมินทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญ 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 

อ้างอิงตามภาคผนวก  2 ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

7. วันหมดอายุการรับรอง
การประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EPA 6 ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและภาวะเร่งด่วนทางออร์โธปิดิกส์รวมถึงภาวะแทรกซ้อน 
Management of patient with orthopedic emergent and urgent conditions 
including complications 

หัวข้อที่ รายละเอียด 
8. ชื่อเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและภาวะเร่งด่วนทางออร์โธปิดิกส์รวมถึง

ภาวะแทรกซ้อน 
Management of patient with orthopedic emergent and urgent 
conditions including complications 

9. ข้อก าหนด และ
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบทสถานที่ 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2. 1 ประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและภาวะเร่งด่วนทางออร์โธปิดิกส์รวมถึง 
ภาวะแทรกซ้อนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. 2 วางแผนการส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือการวินิจฉัยที่แม่นย าอย่างมีเหตุผล ประหยัด  
และคุ้มค่า 

2.3 ดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและภาวะเร่งด่วนทางออร์โธปิดิกส์รวมถึง 
ภาวะแทรกซ้อน 
2.4 แนะน าการดูแลรักษาต่อเนื่องรวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วยได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม 
บริบท 
สถานที่ : คลินิกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน และห้องผ่าตัด 
ลักษณะผู้ป่วย :  ผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในภาวะฉุกเฉิน และภาวะเร่งด่วนรวมถึง
ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น compartment syndrome neurovascular 
complication spinal cord compression เป็นต้น 
ข้อจ ากัด : ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินอ่ืนเช่น ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม 
ภาวะบาดเจ็บ เป็นต้น 

10. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skill) 
3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
Skill) 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

11. ข้อก าหนดด้าน ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
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ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ 
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มีภาวะฉุกเฉินและภาวะเร่งด่วนทางออร์โธปิดิกส์รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอย่าง
เหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและภาวะเร่งด่วนทางออร์โธปิดิกส์ 
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การผ่าตัดยึดตรึงกระดูก 
การผ่าตัดซ่อมแซมเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เอ็น กล้ามเนื้อ เป็นต้น รวมถึงการติดต่อ
ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
 
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ในภาวะฉุกเฉินและภาวะ
เร่งด่วนรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย 
 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิด
สร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ 
3.2 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ 
 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 



5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ 
 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ การประเมินความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของสถานพยาบาลในการรับผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อในสถานพยาบาล 
การส่งปรึกษาและรับปรึกษา และการส่งต่อผู้ป่วย 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost  
Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ 
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

12. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5.2 การประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย (Assessing assignment) การสอบราย 
ผู้ป่วย 
5.3 การประเมินทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญ 

13. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 3 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 4 

14. วันหมดอายุการรับรอง
การประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 
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EPA 7 ประเมินและให้การบริบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในระยะที่มีการผ่าตัด 
         Providing perioperative evaluation and care for orthopedic patients 

หัวข้อที่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ประเมินและให้การบริบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในระยะท่ีมีการผ่าตัด 

Providing perioperative evaluation and care for orthopedic 
patients 

2. ข้อก าหนด และ
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 

)บริบทสถานที่ 
ลักษณะผู้ป่วย(  

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2. 1 ประเมินผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อน 
ผ่าตัด  การดูแลทั่วไปในห้องผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสม 
2. 2 วางแผนการส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือการวินิจฉัยที่แม่นย าอย่างมีเหตุผล ประหยัด  
และคุ้มค่า 
2.3 บริบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในระยะที่มีการผ่าตัด และปรึกษาแพทย์ 

เฉพาะทางโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
2.4 แนะน าการดูแลรักษาต่อเนื่องรวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วยได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม 
บริบท 
สถานที่ : คลินิกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน และห้องผ่าตัด  
ผู้ป่วย :  ผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด 
ข้อจ ากัด : ไม่รวมเทคนิคการผ่าตัด 

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skill) 
3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
Skill) 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา



พฤติกรรม ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในระยะที่มีการผ่าตัด และปรึกษา 
แพทย์เฉพาะทาง 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
1.5 ทักษะการจัดท่างทางของผู้ป่วย และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือการผ่าตัด 
 
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ 
 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิด
สร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ 
3.2 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ การประเมินความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของสถานพยาบาลในการรับผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อในสถานพยาบาล 
การส่งปรึกษาและรับปรึกษา และการส่งต่อผู้ป่วย 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost  
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Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ 
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5.2 การประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย (Assessing assignment) การสอบราย 
ผู้ป่วย 
5.3 การประเมินทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญ 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้น
ปี 

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 3 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 ส าหรับการเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับการ
ฝึกอบรมหรือชั้นปีที่ 4 

7. วันหมดอายุการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 9 
คู่มือแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
ปีการศึกษา 2562 

กองออร์โธปิดิกส ์รพ.รร. 6 
 
พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรม 

- ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่มีมาตรฐานเพื่อสังคม และประเทศชาติ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ดีและเหมาะสม 

- ให้บริการผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การรักษาแบบองค์
รวม ร่วมกับสหวิชาชีพตอบสนองต่อโรคหรือปัญหาของชุมชน  ประเทศ ตลอดจนภารกิจของกองทัพ  

- พัฒนาความรู้ความสามารถทางการแพทย์ให้ทันต่อความรู้ในปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาการ
วิจัยทางการแพทย์เพ่ือการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
สภาวะการปฏิบัติงาน 
 ผู้เข้าฝึกอบรมมีเงื่อนไขในการปฏิบัติงานดังนี้  
 - ระยะเวลาปฏิบัติงานตลอดหลักสูตร ทั้งการปฏิบัติกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ต้องไม่น้อยกว่า 200 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในสาขาออร์โธปิดิกส์ ตามหลักสูตรปี 2561 

- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลา 
คลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม ในช่วง elective หรือฝึกอบรมซ้ าชั้นปี  ให้ใช้เกณฑ์การลาของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2555 อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน  

- ในกรณีที่ลาเกินระยะเวลาปฏิบัติงานที่ก าหนด จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรตามเวลาที่
ก าหนด จ าเป็นต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบ 

- ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หรือหน่วยงานต่างๆ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบ
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 



- แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิลาพักร้อนได้ไม่เกินปีละ 10 วัน 
- การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง  และยื่นต่อฝ่ายวิชาการ กองออร์โธปิดิกส์ ทันทีที่

สามารถท าได้ และเขียนใบลาในวันที่มาปฏิบัติงาน  
- แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปีจะต้องจัดตารางการปฏิบัติงาน (Rotation) รวมกันภายในชั้น

ปี รวมถึงเลือกโรงพยาบาลที่จะไปดูงาน (elective) 
- การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงาน (Rotation) ต้องมีเหตุผลอันสมควร  และขออนุมัติจาก

กรรมการฝ่ายวิชาการ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนปฏิบัติงานจริง  ใบขอเปลี่ยนตารางปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหากแพทย์ประจ าบ้านขาดความรับผิดชอบ จะมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตักเดือน 
2. ภาคทัณฑ์ 
3. ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
4. ไม่ส่งชื่อเข้าสอบ 
5. ให้ลาออก 

การสิ้นสุดการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านให้เป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ค่าตอบแทนผู้เข้าฝึกอบรม 

- ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ค่าเวรเหมาจ่าย 11,000 บาท, เงินเดือนจากต้นสังกัด)  
- กรณีทุนอิสระรับเงินเดือนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
- ชั่วโมงการท างานไม่เกิน 80 ชม.ต่อสัปดาห์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ไม่เกิน 40 ชม. / 

สัปดาห์ (ตามประกาศแพทยสภา 104/2560) 
 

กิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

13. Journal club 
14. Morning report 
15. Topic and Review 
16. Interesting case conference 
17. Mobility and Mortality conference 
18. Interhospital conference 
19. Lecture 
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20. Grand Round 
21. System base practice conference 
22. Pre and Post-operative conference 
23. Cadaveric workshop 
24. Workshop of subspecialty 
25. RCOST 

การท าวิจัย 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องท าวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ

วุฒิบัตร 
- ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ทางกองออร์โธปิดิกส์จะจัด Research matching โดย

การที่อาจารย์จะน าเสนอหัวข้อวิจัย เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านได้เลือกท าวิจัยในเรื่องที่ตน
สนใจ 

- มีการเสนอโครงร่างการวิจัย(defend proposal)ในช่วงแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1 
- มีการเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย(Research progression) ตามก าหนดของกรรมการ

วิจัย กองออร์โธปิดิกส์ 
 
การเข้าถึงทรัพยากรณ์ทางการศึกษา 

- ห้องสมุดกองออร์โธปิดิกส์ อยู่ในบริเวณห้องพักแพทย์ ชั้น 6 อาคารมหาวชิรลงกรณ์ 
- ห้องสมุดโรงพยาบาล อยู่บนชั้น 5 อาคาร 8 ชั้น 
- การเข้าถึงวารสารทางวิชาการณ์ออนไลน์ สามารถติดต่อได้ทางภาควิชา และท่ีห้องสมุด

โรงพยาบาล 
 
หน้าที่การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1  
1.การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 

1.1 รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ซักประวัติ, ตรวจร่างกาย, ส่งตรวจ
เพ่ิมเติม, ให้การวินิจฉัย, และวางแผนการรักษา ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอ่ืน ๆ และอาจารย์
แพทย์ผู้ดูแล 



1.2 ดูแลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ Admission form, Progress 
note, Treatment record, Discharge summary ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปี
ที่ 2 

1.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ เพื่อร่วมรักษาผู้ป่วย 
1.4 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงการวินิจฉัย การด าเนินโรค และพยากรณ์โรค รวมถึงมี

ส่วนร่วมตัดสินใจในแผนการรักษา 
1.5 ให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และปรึกษาหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 
2.การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก  

2.1 ตรวจเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และให้การรักษาเบื้องต้นก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ารับ
การผ่าตัด 
 2.2 ปรึกษาอาจารย์แพทย์เพ่ือเตรียมผู้ป่วย และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการผ่าตัด 
 2.3 วางแผนจัดล าดับการผ่าตัด ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอื่น ๆ และอาจารย์แพทย์
ผู้ดูแล 

2.4 ศึกษาวิชาการและช่วยเหลืออาจารย์แพทย์ประจ าสาย 
2.5 ฝึกหัตถการพ้ืนฐาน เช่น การใส่เฝือก การตัดเฝือก  

 
3.การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 

3.1.ท าการตรวจสอบ ผู้ป่วย ชื่อสกุล ประวัติพื้นฐานและตรวจสอบชนิดและต าแหน่งของการ
ผ่าตัด 

3.2.ช่วยท าความสะอาดต าแหน่งที่ผ่าตัดและใส่สายสวนปัสสาวะ 
3.3.เข้าช่วยเหลือหรือสังเกตระหว่างการผ่าตัด 
3.4.น าส่งผู้ป่วยรวมทั้งติดตามการรักษาหลังจากผ่าตัดส าเร็จ 

4.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 4.1 ดูคนไข้เป็นคนแรก และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาตรวจนอกเวลาราชการทุกเคส 
 4.2 ให้การรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น Buddy splint, Slab, Suture wound เป็นต้น 
 4.3 เข้าร่วมการผ่าตัดกรณีมีการผ่าตัดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 
 4.4 ให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และปรึกษาหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
5.นอกหน่วย 

ปฏิบัติงานศัลยกรรมหลอดเลือด   4 สัปดาห์ 
ปฏิบัติงานศัลยกรรมตกแต่ง   4 สัปดาห์ 
ปฏิบัติงานกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด  4 สัปดาห์ 

รวม    12 สัปดาห์ 
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6.กิจกรรมทางวิชาการ 
6.1 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการช่วงเช้า ตั้งแต่8.00-9.00น. ทุกวันราชการ  เช่น Morning 

report, Pre/Post operative presentation, 5minutes talk, HA talk และอ่ืน ๆ 
6.2 เข้าร่วมวันกิจกรรมวิชาการทางออร์โธปิดิกส์ ประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสในเวลาราชการ 

ตั้งแต ่08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.  
6.3 เข้าร่วมอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่1 ทุกวันพุธเวลา13:00-

16:00 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดอบรมให้ 
6.4 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆจัดขึ้น เช่น ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่ง

ประเทศไทย, งานวิชาการของอนุสาขา ของออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น 
6.5 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็น

ผู้จัดให้ 
6.6 ให้ค าปรึกษา และสอนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงาน  
6.7 สร้างสรรค์งานวิจัยทางออร์โธปิดิกส์ อย่างน้อย1เรื่องและน าเสนอผลงานกับราชวิทยาลัย

ออร์โธปิดิกส์ 
 

7.กิจกรรมอ่ืนๆ 
7.1 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของกองออร์โธปิดิกส์ เช่น งานสัมมนากอง, งานคล้ายวันสถาปนา

กอง ,งานประชุมวิชาการนอกสถานที่ ,งานวันโรคข้อสากล,งานรับน้องแพทย์ประจ าบ้านใหม่, งาน
กีฬาประเพณี ศัลย์ - ออร์โธ ประจ าปี เป็นต้น 

7.2 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของโรงพยาบาล เช่น งานคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล, วัน
กองทัพไทย, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤต, ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาล เป็น
ต้น 
 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่2  
1.การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 

1.1 รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ซักประวัติ, ตรวจร่างกาย, ส่งตรวจ
เพ่ิมเติม, ให้การวินิจฉัย, และวางแผนการรักษา ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอ่ืน ๆ และอาจารย์
แพทย์ผู้ดูแล 

1.2 ดูแลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ Admission form, Progress 
note, Treatment record, Discharge summary 

1.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ เพื่อร่วมรักษาผู้ป่วย 



1.4 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงการวินิจฉัย การด าเนินโรค และพยากรณ์โรค รวมถึงมี
ส่วนร่วมตัดสินใจในแผนการรักษา 

1.5 ให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และปรึกษาหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
1.6 เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยราชการสนามตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก 
 2.1 ตรวจเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และจองอุปกรณ์ ตลอดจนให้การรักษาเบื้องต้น
ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการผ่าตัด 
 2.2 ปรึกษาอาจารย์แพทย์เพ่ือเตรียมผู้ป่วย และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการผ่าตัด 
 2.3 วางแผนจัดล าดับการผ่าตัด ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอื่น ๆ และอาจารย์แพทย์
ผู้ดูแล 
3.การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 

3.1 มีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยในช่วงที่อยู่ในห้องผ่าตัด ได้แก่ Sign-
in, Positioning, Skin preparation และประสานงานกับทีมวิสัญญี 

3.2 เข้าช่วยผ่าตัดตามท่ีอาจารย์แพทย์มอบหมาย 
3.3 รับผิดชอบเรื่องการสั่งการรักษาภายหลังการผ่าตัด ภายใต้ความดูแลของอาจารย์แพทย์ 
3.4 ดูแลผู้ป่วยหลังออกจากห้องผ่าตัด และร่วมทีมส่งผู้ป่วยเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤตในกรณี

จ าเป็น 
 
4.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 4.1 ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาตรวจนอกเวลาราชการ 
 4.2 ให้การรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น Buddy splint, Slab, Suture wound เป็นต้น 
 4.3 เข้าร่วมการผ่าตัดกรณีมีการผ่าตัดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 
 4.4 ให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และปรึกษาหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
5.การปฏิบัติงานนอกกองออร์โธปิดิกส์ 

5.1 ปฏิบัติงานออร์โธปิดิกส์ที่โรงพยาบาลอื่น ๆ 2สัปดาห์ 
5.2 เข้าร่วมการปฏิบัติงานและกิจกรรมวิชาการของหน่วยอื่น ๆ ได้แก่ กองอายุรกรรม  โรค

ข้อและรูมาดิสซั่ม, กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู รวมทั้งหมด 10 สัปดาห์ 
6.กิจกรรมทางวิชาการ 
 6.1 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการช่วงเช้า ตั้งแต่ 08.00 - 09.00น. ทุกวันราชการ และได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ Morning report, Pre/Post-operative 
presentation, 5minutes talk, HA talk และอ่ืน ๆ 
 6.2 เข้าร่วมวันกิจกรรมวิชาการประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสในเวลาราชการ ตั้งแต่08.00-
12.00น. และ 13.00-15.00น. และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าเสนอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 6.3 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่กองออร์โธปิดิกส์ และโรงพยาบาลจัดขึ้น 
6.4 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆจัดขึ้น เช่น ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

แห่งประเทศไทย, งานวิชาการของอนุสาขาต่างๆ  ทางออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น 
6.5 รับผิดชอบด้านงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 
6.6 ให้ค าปรึกษา และสอนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแก่นักเรียนแพทย์ทหารและ

นักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงาน และแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1 
7.กิจกรรมอ่ืนๆ 
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของกองออร์โธปิดิกส์ เช่น งานสัมมนากอง, งานคล้ายวันสถาปนา
กอง, งานกีฬาประเพณี ศัลย์-ออร์โธ เป็นต้น 
 7.2 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของโรงพยาบาล เช่น งานคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล, วัน
กองทัพไทย, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤต, ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาล เป็น
ต้น 
 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่3  
1.การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
 1.1 เริ่มราวน์เช้า  ทุกวันร่วมกับทีมแพทย์และอาจารย์ในสาย 
 1.2 รับคนไข้เตรียมผ่าตัดวันรุ่งขึ้น ได้แก่ ซักประวัติ, ตรวจร่างกาย, ส่งตรวจเพิ่มเติม, ให้การ
วินิจฉัย, และวางแผนการรักษา พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงการวินิจฉัย การด าเนินโรค 
และพยากรณ์โรค ในช่วงเย็นร่วมกับทีมแพทย์ในสาย 
2.การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก 
 2.1 ตรวจผู้ป่วยที่มาใหม่ รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีนัดเดิม 
 2.2 พูดคุยวางแผนร่วมกับทีมแพทย์และอาจารย์ในสาย เกี่ยวกับเคสที่จะผ่าตัดเพ่ือเตรียม
ผู้ป่วย และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเคสที่ได้ผ่าตัดไปก่อนหน้า เพื่อดูผล
การผ่าตัดและน าไปปรับปรุงต่อในอนาคต 
 2.3 ท าหัตถการต่างๆ เช่น ฉีดยาตามต าแหน่งต่างๆ 
3.การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
 3.1 มีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยในช่วงที่อยู่ในห้องผ่าตัด ได้แก่ Sign-
in, Positioning, Skin preparation และประสานงานกับทีมวิสัญญี 
 3.2 เข้าช่วยผ่าตัดตามท่ีอาจารย์แพทย์มอบหมาย 
 3.3 รับผิดชอบเรื่องการสั่งการรักษาภายหลังการผ่าตัด 
4.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 4.1 ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาตรวจนอกเวลาราชการ 



 4.2 ให้การรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น Buddy splint, Slab, Suture wound เป็นต้น 
 4.3 เข้าร่วมการผ่าตัดกรณีมีการผ่าตัดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 
 4.4 ให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และปรึกษาหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
 4.5 รับปรึกษาเคสต่างแผนก ที่ท าการปรึกษามา 
5.การปฏิบัติงานนอกกองออร์โธปิดิกส์ 
 5.1 ปฏิบัติงานออร์โธปิดิกส์ที่โรงพยาบาลอื่น ๆ 5ครั้ง ครั้งละ 5 สัปดาห์ (ในสถาบันสมทบ 
คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี  และ Elective เลือก
อิสระ 2 แห่ง) 
 
6.กิจกรรมทางวิชาการ 
 6.1 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการช่วงเช้า ตั้งแต่8.00-9.00น. ทุกวันราชการ และเป็นผู้น าเสนอ 
case preoperative & postoperative treatment  
 6.2 จัดท า topic present ในวันพฤหัสช่วงเช้า ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 
 6.3 เข้าร่วมวันกิจกรรมวิชาการ interhospital conference ทุกบ่ายวันพฤหัส 
 6.4 จัดท า Saturday activity ในวันเสาร์ ตามตารางท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.5 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่กองออร์โธปิดิกส์ และโรงพยาบาลจัดขึ้น 

6.6 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆจัดขึ้น เช่น ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย, งานวิชาการของอนุสาขา ทางออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น 

6.7 รับผิดชอบด้านงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 
6.8 ให้ค าปรึกษา และสอนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแก่นักเรียนแพทย์ทหารและ

นักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงาน แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1และ2 รวมถึงนัดสอน night round 
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่ม กลุ่มละครั้ง 
7.กิจกรรมอ่ืนๆ 
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของกองออร์โธปิดิกส์ เช่น งานสัมมนากอง, งานคล้ายวันสถาปนา
กอง, งานกีฬาประเพณี ศัลย์-ออร์โธ เป็นต้น 
 7.2 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของโรงพยาบาล เช่น งานคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล, วัน
กองทัพไทย, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤต, ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาล เป็น
ต้น 
 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่4 
1.การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
 1.1 เริ่มราวน์เช้า  ทุกวันร่วมกับทีมแพทย์และอาจารย์ในสาย 
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 1.2 รับคนไข้เตรียมผ่าตัดวันรุ่งขึ้น ได้แก่ ซักประวัติ, ตรวจร่างกาย, ส่งตรวจเพิ่มเติม, ให้การ
วินิจฉัย, และวางแผนการรักษา พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงการวินิจฉัย การด าเนินโรค 
และพยากรณ์โรค ในช่วงเย็นร่วมกับทีมแพทย์ในสาย 
2.การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก 
 2.1 ตรวจผู้ป่วยที่มาใหม่ รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีนัดเดิม 
 2.2 พูดคุยวางแผนร่วมกับทีมแพทย์และอาจารย์ในสาย เกี่ยวกับเคสที่จะผ่าตัดเพ่ือเตรียม
ผู้ป่วย และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเคสที่ได้ผ่าตัดไปก่อนหน้า เพื่อดูผล
การผ่าตัดและน าไปปรับปรุงต่อในอนาคต 
 2.3 ท าหัตถการต่างๆ เช่น ฉีดยาตามต าแหน่งต่างๆ 
3.การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
 3.1 มีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยในช่วงที่อยู่ในห้องผ่าตัด ได้แก่ Sign-
in, Positioning, Skin preparation และประสานงานกับทีมวิสัญญี 
 3.2 เข้าช่วยผ่าตัดตามท่ีอาจารย์แพทย์มอบหมาย 
 3.3 รับผิดชอบเรื่องการสั่งการรักษาภายหลังการผ่าตัด 
4.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 4.1 ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาตรวจนอกเวลาราชการ 
 4.2 ให้การรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น Buddy splint, Slab, Suture wound เป็นต้น 
 4.3 เข้าร่วมการผ่าตัดกรณีมีการผ่าตัดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 
 4.4 ให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และปรึกษาหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
 4.5 รับปรึกษาเคสต่างแผนก ที่ท าการปรึกษามา 
5.การปฏิบัติงานนอกกองออร์โธปิดิกส์ 
 5.1 ปฏิบัติงานออร์โธปิดิกส์ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1 เดือน 
 5.2 ปฏิบัติงานออร์โธปิดิกส์ที่โรงพยาบาลอื่นๆ ที่ก าหนดเอง 45 วัน 
6.กิจกรรมทางวิชาการ 
 6.1 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการช่วงเช้า ตั้งแต่ 08.00-9.00น. ทุกวันราชการ และเป็นผู้น าเสนอ 
interesting case presentation  
 6.2 จัดท า topic present ในวันพฤหัสช่วงเช้า ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 
 6.3 เข้าร่วมวันกิจกรรมวิชาการ interhospital conference ทุกวันพฤหัสบ่าย 
 6.4 จัดท า Saturday activity ในวันเสาร์ ตามตารางท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.5 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่กองออร์โธปิดิกส์ และโรงพยาบาลจัดขึ้น 

6.6 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆจัดขึ้น เช่น ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย, งานวิชาการของอนุสาขา ของออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น 



6.7 รับผิดชอบด้านงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 
6.8 ให้ค าปรึกษา และสอนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแก่นักรียนแพทย์ทหารและ

นักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงาน แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1-3 
6.9 หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

7.กิจกรรมอ่ืนๆ 
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของกองออร์โธปิดิกส์ เช่น งานสัมมนากอง, งานคล้ายวันสถาปนา
กอง, งานกีฬาประเพณี ศัลย์-ออร์โธ เป็นต้น 
 7.2 เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของโรงพยาบาล เช่น งานคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล, วัน
กองทัพไทย, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤต, ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาล เป็น
ต้น 

 
หน้าที่การปฏิบัติงานของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

-  ประสานงานระหว่างอาจารย์กับแพทย์ประจ าบ้าน 
-  ท าการจัดกิจกรรมวิชาการตอนเช้า (morning activity) ของแต่ละสัปดาห์ รวมถึงเป็นผู้สรุป

comment การน าเสนอดังกล่าว 
-  จัดตาราง และเลือกหัวข้อ Topic presentationของทุกวันพฤหัสบดี โดยแพทย์ประจ าบ้าน

สามารถเลือกหัวข้อได้เองตามเกณฑ์ความรู้ของราชวิทยาลัย 
-  จัดและควบคุมการประชุมของแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือชี้แจงงานและ

ก าหนดการต่างๆ 
-  ดูแลความเป็นอยู่และการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึงให้ค าปรึกษาเม่ือแพทย์

ประจ าบ้านมีปัญหา 
-  ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
-  มีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตรและบุคลากร 
-  ท างานร่วมกับกองและภาควิชาในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 

 

 

 

 

 



175 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2562 

 

ตารางกิจกรรมวิชาการและการปฏิบัติงาน 
Activity 07.00 – 08.00 08.00 – 09.00 09.00 – 12.00 13.00 – 14.30 14.30 – 16.00 

Monday Ward round 
Pre – Post Op 
Presentation 

5 minutes talk 

OPD (A/D) 
Pre – Op & Subspecialty 

Conference 
OR (B/C) 

Tuesday Ward round 
Pre – Post Op 
Presentation 

Interesting case 

OPD (B/C) 
Pre – Op & Subspecialty 

Conference 
OR (A/D) 

Wednesday Ward round 

Pre – Post Op 
Presentation 

Inter 
Department 
conference 

OPD (A/D) 
Pre – Op & Subspecialty 

Conference 

OR (B/C) 

Thursday Ward round Conference 

Interhospital Conference RCOST ปี 3,4 
 

Basic Orthopaedic PMK    ปี 1,2 

Friday Ward round 

Pre – Post Op 
Presentation 

HA Talk 
System based 

practice 
Cost conscious 

OPD (B/C) 
Pre – Op & Subspecialty 

Conference 

OR (A/D) 

การรับปรึกษาจากนอกแผนก 
- การรับปรึกษาจาก OPD, ward 

o วันจันทร์ สาย D 
o วันอังคาร สาย B 
o วันพุธ สาย A 
o วันพฤหัสบดี สาย Trauma 
o วันศุกร์ สาย C 

- การรับปรึกษาจากER 
o ในเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ สายTrauma 
o นอกเวลา ตามรายชื่อในตารางเวรนอกเวลา 
o แพทย์ประจ าวันที่อยู่เวรนอกเวลาต้องท าการสร้างกลุ่มติดต่อผ่านapplication 

Line เพ่ือรายงานเคสผู้ป่วย 



 
ข้อก าหนดการผ่านการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 

แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 1   
 ฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ต่างๆและปฏิบัติงานในอนุสาขาต่างๆ 

- Advance Trauma Life Support (ATLS) ของราชวิทยาลัยศัลยกรรม 
- Advance Cardiac Life Support (ACLS) 
- Research Methodology ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
- Basic surgical sciences for Orthopedist ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง

ประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) The Higher Graduated 

Diploma Clinical Medical Science. ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 2  
 ฝึกอบรมพ้ืนฐานทางออร์ปิดิกส์ ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ปฏิบัติงานในอนุสาขา
ต่างๆ วางแผนเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัด 

- Orthopaedic basic Science  
- AO Trauma Course : Basic Principles of Fracture Management 

 
แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 3  
 ปฏิบัติงานในอนุสาขาต่างๆ วางแผนเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัด
และผ่าตัดในกรณีไม่ซับซ้อน  ฝึกผ่าตัดในโรงพยาบาลสมทบ และ อบรมดูงานในวิชาเลือก Basic 
Surgical Exposures in Orthopaedic Surgery Cadaveric Workshop 
 
แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 4  
 ฝึกอบรมการผ่าตัดพ้ืนฐานของอนุสาขาต่างๆ ของกองออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติงานในอนุสาขา
ต่างๆ วางแผนเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัดและผ่าตัดในกรณีซับซ้อน และ 
ฝึกผ่าตัดในโรงพยาบาลสมทบและ อบรมดูงานในวิชาเลือก Phramongkutklao Orthopedic  
Surgical Workshop, ผ่านการประเมิน workshop ของแต่ละอนุสาขา, Entrust able 
Professional Activities (EPAs) 
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รายช่ือแพทย์ประจ าบ้าน  กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561 – 62 
 

ชั้นปี ล าดับ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร 
 
 
 
 
 
1 

1 ร.อ.ศุภณัฐ ตันติวรวงศ์ นัท 086-7803221 
2 ร.อ.พลวุฒิ ว่องระวัง เล้ง 095-361-9641 
3 พ.กฤษฎา โมกข์มงคลกุล หนึ่ง 080-336-3332 
4 พ.ธนโชต ิ สิงห์สุวิทย์ ฟลุ๊ค 087-352-6491 
5 ร.อ.ชลธิต เรืองแสงทอง (รน.) เจ 080-487-3028 
6 พ.สิทธิรัตน์ ทองสุกแก้ว ป๊อด 086-360-1001 
7 พ.วรัญญู ลิ้มมณีวิจิตร ท๊อป 080-597-9655 
8 พ.สุทธวีร์ ปังคานนท์ เจมส์ 083-616-5454 
9 พ.พิสิทธิศักดิ์   วงษ์รพีพรรณ เบส 063-925-2695 
10 พ.สมชาย เถาสุวรรณ แม็ค 086-968-5583 

 
 
 
2 

1 ร.อ.วศิน         แสงธรรมประทีป เฟริสท์ 083-012-3264 
2 ร.อ.นนทกร      จันทรวรกาญจน์ โฟม 096-938-0924 
3 นพ.ชลพรรษ     ตั้งบุตราวงศ์ ชมวิว 086-722-5377 
4 นพ.อรรถพร     ลาวัณย์ประเสริฐ เอก 083-995-3444 
5 นพ.ยอดดอย     สุวรรณศรี ดอย 085-086-9493 
6 นพ.ณัฐปวีณ์     ตัณฑประภา โม 092-917-9951 
7 พญ.ฐาปิยา      บัวหลวงงาม ดิว 086-079-1382 
8 นพ.ภากร        พุทธานุภาพ ไผ่ 087-689-6817 
9 นพ.ภาณุกร     พินิจประภา ต้ัม 086-891-2220 
10 นพ.ดนุพล ศรีรักษ์ เก้ง 084-653-2432 

3 

1 ร.อ.พิริยะ พณิชย์พิบูลย์ แบงค์ 095-954-2655 
2 ร.อ.เศรษฐา โคตะนิวงศ์ กอล์ฟ 083-122-4704 
3 นพ.อดิเทพ สันติโชติวงศ์ วิน 088-600-9991 
4 ร.อ.อรรถ โกศลสุรเสนีย์ (รน.) หนุ่ม 087-691-6927 
5 นพ.พูนศักดิ์ คูนลินทิพย์ เอ็ม 081-987-2534 
6 นพ.ธีรเศรษฐ์ บัณฑุชัย เฟม 086-676-9791 
7 นพ.คณิน พงศ์มั่นจิต โจ้ 081-993-9532 
8 นพ.ยศวีร์ อักขิโสภา เอ็ม 095-909-7511 



9 นพ.ภัทรพล สถาวร เก็ต 094-697-9545 
10 นพ.ชวพล กิตตินภดล ปาล์ม 081-561-5810 

4 

1 ร.อ.สุชาต ิ สิงห์ตา ต่อ 083-984-9069 
2 ร.อ.พิชัย สุทธรัตนกุล บอย 091-016-9771 
3 นพ.ปริญญา มณีประสพโชค แจ๊ก 086-901-1147 
4 นพ.ชยพล ตรีขจรศักดิ์ เล้ง 085-189-9492 
5 นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ ปอม 086-771-9599 
6 นพ.ณัฐวัฒน์ ศรีจันทราพันธุ์ แฮม 084-401-7608 
7 ร.อ.อรรจน์พล มาประจง (รน.) อรรจน์ 086-347-6784 
8 นพ.กวิน วงศ์ทองศรี ป้อ 084-159-4856 
9 นพ.ปิยวัฒน์ จึงสมานุกูล พีท 091-094-7043 
10 นพ.วัสยส กรุยรุ่งโรจน์ เต้น 089-638-9683 

 

รายชื่อ + โทร Fellow ปีการศึกษา 2561 (1 ก.ค.61 – 30 มิ.ย.62) 

 FELLOW  ว. โทร 
Hip and Knee  
นพ.สิรวัชร  โพธิ์พุก  21567 081 - 6128385 
นพ.ชวาลวุฒิ  เติมตะนันทน์  35467 080 - 2603339 
นพ.อภิวัฒน์  ยุวพันธุ์  36072 081 - 5715553 
นพ.ปิติ  อรุณรักถาวร  45544 081 - 7323911 
Sports Medicine 
นพ.ธนกร  ตะรุโณทัย  40535 065 - 5359919 
นพ.นันทพล  ชูเวสศิริพร  40556 083 - 7785838 
น.ต.นฤเบศ  รุ่งรัตนวิไล รน.  35933 081 - 4885696 
Tumor 
น.ต.เอกพุฒิ  อิทธิระวิวงศ์  38236 081 - 9081499 
นพ.ธีรภัทร์  นครน้อย  39306 085 - 5534423 
Spine 
พ.ท.เฉลิมฤทธิ์  กระตุฤกษ ์ 27002 084 - 0901313 
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Foot & Ankle 
พญ.วรงค์พร  พงศ์ภิญโญภาพ  40631 089 - 6843999 
นพ.พิสิฏฐ์  บุญมา  41427 081 - 3099907 
นพ.ธนรัชต์  เหมพงศ์พันธ์ุ  45483  089 -4964041 

 
รายช่ือคณาจารย์ กองออร์โธปิดิกส์ 
ประธานการฝึกอบรม (ผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิกส์) 
 พ.อ.(พ)ศ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2534; Fellowship in Bone Metabolism and Histomorphometry, Niigata University, 
Japan. 2540 (ผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)  
 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 

1. พ.อ.(พ) รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า. 2535; Fellowship in Orthopedics, Massachusetts General Hospital, Boston, USA. 
2538-39  

2. พ.อ.รศ.สมภพ ภู่พิทยา ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2539; Fellowship in Orthopedic Spine Service, Hospital for Special Surgery, New York, 
USA. 2543  

3. พ.อ.ผศ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2540; Clinical Fellowship in Pediatric Orthopedics, Fukuoka Children Hospital, 
Fukuoka, Japan. 2544-45  

4. พ.อ.ปัญญา สุริย์จามร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2545; Clinical and Research Fellowship in Pediatric Orthopedics, Fukuoka Children’s 
Hospital, Fukuoka, Japan. 2550 – 2551 

5. พ.อ.รศ.สุริยา ลือนาม ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2545; 
Clinical Fellowship in Upper Extremity and Microvascular Surgery, Queen’s University, 
Ontario, Canada. 2548-51  

6. พ.อ.วันชัย นคเรศไอศูรย์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2545 (Fellowship in Arthroplasty Hokkaido Japan 2547 

7. พ.อ.นุสรณ์ ไชยพรหม ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2546; Fellowship in Orthotic, Hospital for Special Surgery, New York, USA. 2551   



8. พ.อ.ดนัย หีบท่าไม ้ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2546 
Fellowship in Hip and Knee Surgery, Osaka University Graduated School of Medicine, 
Osaka, Japan,2557 

9. พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ ์ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2547; 
AO Fellowship programme, Tuebingen, Germany. 254 

10. พ.ท.ณัฏฐา กุลก าม์ธร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2547; Fellowship in Sport Medicine, University of California, San Diego, USA. 2550 

11. พ.ท.ภูวดล วีรพันธุ์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2548; 
Clinical and Research Fellowship in Musculoskeletal Tumors, Muenster University, 
Muenster, Germany. 2551-53 

12. พ.ท.อรรคพัฐโกสิยตระกูล ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2548; (Fellow Hand and micro Surgery โรงพยาบาลเลิดสิน 2549) 

13. พ.ท.สารเดช  เขื่องศิริกุล ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2549; Clinical and Research Fellowship in Hip and Knee Surgery, Osaka University 
Graduated School of Medicine, Osaka, Japan. 2553-54 

14. พ.ท.ช านาญนิติ์ รุ้งพราย ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2552; Clinical and Research Fellowship in Foot and Ankle Surgery, University of Iowa 
Hospital and Clinics, Iowa, USA. 2555-58; Clinical and Research Fellowship in Sports 
Medicine, University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa, USA. 2558-59; Clinical 
Fellowship in Adult Hip and Knee Reconstruction Surgery, University of Iowa Hospital 
and Clinics, Iowa, USA. 2555-56 

15. พ.ท.องอาจ พฤทธิภาส ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2553;  
(Fellowship in Adult Reconstruction of Hip and Knee Surgery 2556-2557and 
Orthopedic Trauma, University of Iowa Hospital and Clinic, USA, 2557-2558) 

25. พ.ต.ชัยศิริ ชัยชาญกุล ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2551 (Fellowship in Spine Surgery โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2552) Fellowship in Spinal 
Orthopaedic Surgery Yonsei University health system and Affiliated Hospital 2556 - 57 
and Kyung Hee University Hospital 2557 - 2558  

26. พ.ต.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2555 (Fellowship in Orthopedic Trauma University of Iowa Hospital and Clinic, 
USA,255 
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27. พ.ต.ปวิณ คชเสนี ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2554 
(Fellowship in Pediatric Orthopaedic and Spine Surgery University of Iowa Hospital 
and Clinic, USA,2558 - 60) 

28. พ.ต.ภูริพันธ์  จิรางกูร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2556; Fellowship in Musculoskelatal Infection and Traumatology, Charite University 
Hospital, Berlin, Germany. 2559 

29. พ.ต.กรกฎ ชรากร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลศิริราช. 2552 
(Fellowship in Sport Medicine โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2554ม Fellowship in 
Arthroscopic shoulder surgery, Osaka Koseinenkin Hospital, Osaka, Japan 2556, 
Fellowship in arthroscopic Knee surgery  and Sports Medicine, Department of 
Orthopaedic surgery, Hiroshima University, Hiroshima University, Hiroshima, Japan 
2557.) 

30. ร.อ.รุ่งรัฐ จิตตการ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2552; 
Fellowship in Complex Spine Surgery, University of Goteborg, Sweden. 2558 

31. ร.ท.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ ์ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ 2558 (Fellow Musculoskeletal Oncology Tumor โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า2559) 
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 

32. นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์  ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรี
ราชา. 2559 (Fellow Foot and Ankle โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2559) (ลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ) 
  
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมไม่เต็มเวลา 

1. พ.อ.ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2534; Fellowship in Orthopedics, Niigata University, Japan. 2535 (ผู้อ านวยการกองออร์โธ   
ปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) 

2. พล.ต.ธัญญะ  จันทร ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2526 
3. พ.อ.(พ)วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 

2535; Fellowship in Orthopedic Hand Service, Massachusetts General Hospital, 
Boston, USA. 2539 

4.   พ.อ.ผศ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 
2544; Fellowship in Musculoskeletal Oncology, Kanazawa University, Japan. 2547-49 
 



อาจารย์ท่ีปรึกษากองออร์ปิดิกส์  
1.  พล.ท.ธ ารงรัตน ์ แก้วกาญจน์  2.  พล.ท.สุปรีชา  โมกขะเวส 
3.  พล.ท.หญิง วิไล ชินสกุล   4.  พล.อ.ชายชาญ ตาตะนันทน์ 
5.  พล.อ.ชูศักดิ์  สุวรรณศิริกุล  6.  พล.อ.ชูศิลป์  คุณาไทย 
7.  พล.อ.สหชาต ิ พิพิธกุล   7.  พล.ท.มาโนช  จันทรศร 
8.  พล.ต.กฤษณ์   กาญจนฤกษ์   9.  พล.ท.วรัท   ทรรศนะวิภาส 
10.พล.ท.ดุษฎี   ทัตตานนท์  11.พ.อ.(พ)สุพิชัย  เจริญวารีกุล 
12.พ.อ.(พ)นรินทร์  คุณกิตติ   13.พล.ต.คเชนทร์  น าศิริกุล  
14.พล.ต. ตระกูล  ฟูเจริญยศ   15.พ.อ.(พ) สัญญา  ประชาพร  
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1  พ.ต.กรกฎ ชรากร, พ.ต.ปวิณ คชเสนี 
ชั้นปีที่ 2  พ.ท.สารเดช เขื่องศิริกุล, พ.ต.ชัยศิริ ชัยชาญกุล 
ชั้นปีที่ 3  พ.ท.รศ.อรรคพัฐ  โกสิยตระกูล, ร.อ.รุ่งรัฐ จิตตการ 
ชั้นปีที่ 4  พ.ท.ช านาญนิติ์ รุ้งพราย, พ.ต.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์  
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แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลการสอบ 
 

วันที่............................................................ 
 
เรียน ผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ................................................................................................... .............. 
เป็นแพทย์ประจ าออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจ าปีการศึกษา .................... ทั้งนี้ 
กองออร์โธปิดิกส์ ได้ประกาศผลการสอบ .......................... ประจ าปีการศึกษา .............ในรอบท่ี.......... 
เมื่อวันที่..................................แล้ว ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ผลการสอบ ...................................... เนื่องจาก 
(ระบุเหตุผล) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... ....................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ อุทธรณ์     
   (...............................................................)   

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผนวก 10 
คู่มืออาจารย์ 
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ผนวก 11 

ใบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 
กองออร์โธปิดิคส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ช่ือ            
สถาบันที่จะเข้ารับการฝึกอบรม         
ห้วงเวลา ตั้งแต ่ คลิกท่ีนี่เพื่อใส่วันท่ี  ถึง คลิกท่ีนี่เพื่อใส่วันท่ี   
ระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน    ลา…วัน    ป่วย วัน    ขาด วัน    ครบ 
กรุณาท าเครื่องหมาย    ในช่องที่เห็นว่าเหมาะสม 

รายการ ดีมาก ด ี พอใช้ ไม่พอใช้ 
หมาย
เหต ุ

1.เจตคติ  35%    
1.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการฝึกอบรม 10% 

- ความสนใจทางวิชาการ (2.5%)      
- การตรงต่อเวลา (2.5%)      
- ความรับผิดชอบในการศึกษา (5%)      

1.2 ความคิดริเริ่ม   (5%)      
1.3 มนุษย์สมัพันธ์ 5%  

- ผู้ป่วยและญาต ิ (2.5%)      
- อาจารย์และเพื่อนร่วมงาน (2.5%)      

1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   (5%)      
1.5 วุฒิภาวะ (Maturity adaptability) 10%   

- มารยาท (2.5%)      
- การแต่งกาย (2.5%)      
- ลักษณะความเป็นผู้น า (5%)      

2. ความรู้ 30%  
- ความรู้ทางวิชาการ (15%)      
- การตัดสินใจแก้ปัญหาทางคลินิก (15%)      

3. ทัศนคติ 35%  
3.1 ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ  (20%)      
3.2 ความสามารถในการเรยีนการสอบ 15%  

- การเขียนรายงานทั่วไป (5%)      
- การรายงานผู้ป่วย (5%)      
- การเรยีนการสอน  การจัดการ (5%)      

รวม      
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม          สรุป
แบบประเมิน   ดีมาก (>85%)    ดี (80 – 85%)   พอใช้  (70 – 79%)   ไม่พอใช้

ผู้ประเมิน     คณบด ี    ผู้อ านวยการกอง 
      หัวหน้าภาควิชาฯ   หัวหน้าอนุสาขาฯ 
      อื่นๆ      

รูปแพทย์ 

ประจ าบ้าน 

ลงชื่อ.............................................. 
                (ผู้ประเมิน) 
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(<70%) 
 

 
 
 
 
 

ผนวก 12 
การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสมัคร และหลักฐานการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร ตามแบบที่ กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ก าหนด 
และจัดเตรียมหลักฐานแนบพร้อมใบสมัคร ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนี้ 
 1 ใบรับรองการปฏิบัติงานจาก หัวหน้าฝ่ายงานของผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
 2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1  ฉบับ 
 3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  จ านวน  1 ฉบับ 
 4 รูปถ่าย 1 นิ้ว   2 รูป 
 5 ประวัติส่วนตัว แบบย่อ (1-2 หน้ากระดาษ) 
 6 ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจร่างกายว่าสามารถปฏิบัติงานด้านออร์โธปิดิกส์ได้ 
สถานที่สมัครสอบ 
ส านักงานวิชาการ   กองออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ 
การก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่แพทยสภาก าหนดในแต่ละปี 
วิธีการพิจารณาคัดเลือก มีข้ึนตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1 ผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกอย่างน้อย 5 นาย 

2 คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือก าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เพ่ือท า
การประเมิน ทั้งด้าน ความรู้ บุคลิกภาพ ทักษะ ทัศนะคติและ เจตคติ 

3 คณะกรรมการฯ ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  แล้วแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
เดือน 
  4 คณะกรรมการฯ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกนายที่มารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่
ก าหนด และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่มีการประชุมตกลงไว้ 
  5 จัดเรียงล าดับคะแนนรวมของ ผู้เข้าสอบจากมากไปน้อย และประกาศผลผู้เข้าสอบตาม
ก าหนดจ านวนที่จะรับเข้าฝึกอบรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครอุทธรณ์ผลการคัดเลือกในทุกขั้นตอน
ตามท่ีราชวิทยาลัยฯ ประกาศ 
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ผนวก 13 
การประเมินผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินผลงานวิจัย 

ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

1. คะแนนการทดสอบความรู้ด้านวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 – 2 คิดเป็น 20 
คะแนน 

2. คะแนนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสอบโครงร่างงานวิจัยปากเปล่า ในช่วง 4 เดือน
สุดท้ายของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 จนถึงสิ้นชั้นปีที่ 2 คิดเป็น 40 คะแนน 
ในกรณีที่ไม่สามารถสอบผ่านตามเวลาที่ก าหนด จะถูกหัก 10 คะแนนต่อปี การฝึกอบรม 

3. คะแนนผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอ (Menu script) ส่งภายใน 8 เดือนแรกของ
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 คิดเป็น 40 คะแนน(หากส่งหลังจากนั้นจะไม่รับ
ตรวจผลงานวิจัย และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ) 

4. การตีพิมพ์เผยแพร่และการน าเสนอ  หาก ณ เวลาที่ส่งนั้นผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (Accept / Publish) ซึ่งชื่อที่ 1 หรือ 2 ใน 

 วารสารระดับนานาชาติ จะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 วารสารระดับชาติ จะได้คะแนน 80 คะแนน 

 ผลงานวิจัยได้น าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยฯ หรือในการประชุม
ระดับนานาชาติ หรือ Oral / Poster presentation จะได้คะแนน 80 คะแนน 

 ผลงานวิจัยได้น าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยฯ หรือในการประชุม
ระดับนานาชาติ หรือ Oral / Poster presentation ร่วมกับตึพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชวิทยาลัยฯ 
จะได้คะแนน 100 คะแนน 

ผู้เข้าสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 จึงจะพิจารณาการให้คะแนน
ในข้อ 2 
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ผนวก 11 

การรับรองวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ให้มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรับรองวุฒิบัตรสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 

 ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ฯ จะด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร
การฝึกอบรมนี้เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ สามารถของการรับรอง
คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาออร์โธปิดิกส์  ให้เทียบเท่าปริญญาเอกได้  การรับรองนี้
เป็นการรับรองเฉพาะบุคคลผู้ผ่านการประเมินการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตรฯ โดยมีผลงานวิจัยที่ผู้
นั่นเป็นผู้วิจัยหลัก  และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนด 

 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีความประสงค์จะรับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯ และมีโอกาส
ได้รับการรับรองวุฒิบัตรฯ ที่ได้รับเมื่อผ่านการประเมินการฝึกอบรมให้เทียบเท่าปริญญาเอก จะต้อง
แจ้งให้สถาบันฝึกอบรมที่ไปสมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  กรณีที่สถาบันฝึกอบรมใด  ไม่
สามารถจัดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมให้ได้ตามความประสงค์ของผู้สมัครสถาบันฝึกอบรมจะต้อง
แจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการรับเข้าเป็นแพทย์ฝึกอบรม 


