เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพือ่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๑
๑.ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิ ดิกส์
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in Orthopaedics

๒. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิ ดิกส์
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Orthopaedics
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาออร์โธปิ ดิกส์
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Orthopaedics

๓. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
๔. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ราชวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมัน่ ในการจัดการฝึ กอบรมผูช้ านาญการสาขาวิชาออร์ โธปิ ดิกส์ ที่สามารถดูแล
สุ ขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุ มสมรรถนะทั้งในด้านกว้าง/ทัว่ ไปและด้านลึ ก/เฉพาะสาขา ที่ตอบสนองต่อ
โรคหรื อความผิดปกติทางระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้ อ เอ็นและเส้นประสาทส่ วนปลายที่เป็ นปั ญหาสาคัญของ
ชุมชน และของประเทศ มีทกั ษะในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทนั ต่อความต้องการและ
เหนื อต่อความคาดหวังของสังคม สมรรถนะครอบคลุมถึงความรู้ เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ทักษะการ
สื่ อสาร การปฏิบตั ิงานแบบมืออาชี พ การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ทั้งภายในวิชาชี พและแบบสหวิชาชี พ คานึ งถึง
คุณภาพและความปลอดภัยและยึดถือผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง รวมทั้งคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ตลอดจนรู ้ขอ้ จากัดของ
ตนเอง ความสามารถในการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง และการปรับตัวตามความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สามารถทาการวิจยั อย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาการรักษาให้ดีข้ ึน ทันสมัยมากขึ้น เหมาะสมกับเศรษ
ฐานะของประเทศ และสามารถชี้นาสังคมในการป้ องกันและรักษาการบาดเจ็บและโรคในระบบ
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๕. ผลลัพธ์ ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่ จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาออร์ โธปิ ดิ กส์ ต้องมี คุ ณสมบัติ และความรู้
ความสามารถขั้นต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
๕.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๕.๑.๑ มี ท กั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ท าหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพื่ อการคิ ด
วิเคราะห์ อย่า งเป็ นเหตุ เป็ นผลอัน นาไปสู่ ก ารตัด สิ นใจให้ก ารดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยอย่า ง
เหมาะสม
๕.๑.๒ วินิจฉัย บ าบัดรั ก ษาภาวะผิดปกติ ท างออร์ โธปิ ดิ ก ส์ ที่ ส าคัญในประเทศไทยได้อย่า ง
ถูกต้องและเหมาะสม
๕.๑.๓ บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
๕.๑.๔ ให้การป้ องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๕.๒ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบ
ด้ าน (Medical knowledge and Skills)
๕.๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกาย และจิตใจ
๕.๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิ ดิกส์
๕.๓ การเรียนรู้ และการพัฒนา (Learning and Improvement)
๕.๓.๑ มีการพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based) ความคิดสร้างสรรค์
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ในการสร้างความรู ้ใหม่และพัฒนา ระบบบริ การสุ ขภาพ
๕.๓.๒ ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
๕.๓.๓ เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๕.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๕.๔.๑ นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๔.๒ ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
๕.๔.๓ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี เมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๕.๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๔.๕ เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางด้านออร์ โธปิ
ดิกส์
๕.๕ ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๕๑ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพและ
ชุมชน
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๕.๕๒ มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
๕.๕๓ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕๔ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๕.๖ การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
๕.๖.๑ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
๕.๖.๒ มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๕.๖.๓ มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม
๑) สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient care)
การดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ปฏิ บตั ิงานรับผิดชอบผูป้ ่ วยในทั้งผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยออร์ โธปิ
ดิ ก ส์ ท วั่ ไป และหอผูป้ ่ วยอุ บตั ิ เหตุ และฉุ ก เฉิ น โดยขึ้ นกับการกาหนดตาม clinical
privileges และการหมุนเวียนปฏิบตั ิงานของสถาบันฝึ กอบรม
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
การดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ฝึ กอบรมทุ ก ชั้น ปี ปฏิ บ ัติ งานดู แ ลผูป้ ่ วยนอกที่ ห้องตรวจออร์ โธปิ ดิ ก ส์ อย่า ง
ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ ชัว่ โมง/ ปี
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ปฏิ บตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยนอกที่มีภาวะฉุ กเฉิ นทางออร์ โธปิ ดิ กส์
อย่างต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า ๘ คาบ( คาบละไม่นอ้ ยกว่า ๘ ชัว่ โมง) ต่อเดือน
๒) ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบ
ด้ าน (Medical knowledge and skills)
- แพทย์ฝึกอบรม ได้รับการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ สัปดาห์ต่อปี
- แพทย์ฝึกอบรมปี ที่ ๑ เรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐานสัมพันธ์ (correlated basic
medical sciences) รวมถึง basic surgical sciences
- แพทย์ฝึกอบรมปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาอื่นๆที่จาเป็ นต่อการฝึ กอบรมสาขาออร์ โธปิ ดิกส์
ได้แก่ สาขาพยาธิวทิ ยา อายุรศาสตร์โรคข้อ วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ไม่นอ้ ยกว่า
๔ สัปดาห์ต่อสาขา
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- แพทย์ฝึกอบรมปฏิ บตั ิ งานในสาขาออร์ โธปิ ดิ ก ส์ ที่ ครอบคลุ มตามสมรรถนะหลัก ที่
กาหนดในหลักสู ตร และจัดให้เป็ นตามสัดส่ วนของสมรรถนะหลักต่างๆ ดังนี้
๑) การบาดเจ็บทางออร์ โธปิ ดิกส์ ร้อยละ ๓๐ (รวมการบาดเจ็บในผูใ้ หญ่ ในเด็ก
การบาดเจ็บที่ขอ้ เท้า เท้าและที่มือ)
๒) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคทางกระดูกสันหลังร้อยละ ๑๒.๕
๓) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคทางข้อสะโพกและข้อเข่าร้อยละ ๑๒.๕
๔) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กทางออร์โธปิ ดิกส์ร้อยละ ๑๐
๕) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคทางมือร้อยละ ๑๐
๖) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคทางเวชศาสตร์การกีฬาร้อยละ ๑๐
๗) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคทางข้อเท้าและเท้าร้อยละ ๕
๘) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเนื้องอกทางออร์ โธปิ ดิกส์ร้อยละ๕
๙) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคทางเมตาบอลิสมของกระดูกร้อยละ ๕
- แพทย์ฝึกอบรมปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับสาขาออร์ โธปิ ดิกส์ อย่างน้อย ๑๒
สัปดาห์ตลอดหลักสู ตร
- แพทย์ฝึกอบรมได้การอบรมความรู ้พ้นื ฐานด้านการวิจยั ซึ่ งจัดโดยคณะอนุ กรรมการฝ่ ายวิจยั
ของราชวิทยาลัยฯ ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมจัดเองต้องมีหลักสู ตรและกาหนดการฝึ กอบรม
ที่ชดั เจนซึ่งได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี เข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนข้างเตียง การประชุม
วิชาการ และวารสารสโมสร เป็ นต้น โดยเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ชัว่ โมงต่อเดือน
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
และการตรวจพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในทางออร์ โธปิ ดิกส์
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผ่าตัดทางออร์ โธปิ ดิกส์ โดยให้เป็ น
ตามข้อกาหนดในสมรรถนะหลัก ที่มีการกาหนดสมรรถนะที่ตอ้ งสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
เป็ นระดับ L4 ของ learning outcomes
๓) การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี มีประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และสห
วิชาชีพ
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ต้องทางานวิจยั โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี เข้าร่ วมกิจกรรมการให้ความรู ้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี เรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร
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- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ปฏิ บตั ิงานสอนแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ฝึกอบรมรุ่ นน้องและ
บุคลากรการแพทย์
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาในกิ จกรรมวิชาการ เช่ น
admission round, case discussion เป็ นต้น
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้รับการอบรมวิชาชีพแพทย์
๖) การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี มีประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับระบบคุ ณภาพของโรงพยาบาล
การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดูแลรักษา
- แพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ cost consciousness medicine และ ระบบ
สุ ขภาพของประเทศ
๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม
เนื้ อหาของการฝึ กอบรมแสดงในรู ป สมรรถนะของความเป็ นแพทย์ สมรรถนะของความเป็ น
แพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ และสมรรถนะการเรี ยนรู้ดา้ นบูรณาการ
(๑) สมรรถนะของความเป็ นแพทย์
๑.๑ เจตคติ พฤตินิสัย คุณธรรม และจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ (Attitude, professional habits, moral
and ethics)
๑.๑.๑ ยึดถือประโยชน์ของผูอ้ ื่นสาคัญกว่าประโยชน์ตน (Altruism)
๑.๑.๒ ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
๑.๑.๓ ความภาคภูมิใจในชาติ และความประพฤติในฐานะพลเมือง (National pride)
๑.๑.๔ การรู ้ขอ้ จากัดของตนเอง (Knowing self-limitation
๑.๑.๕ บุคลิกภาพและการครองตน (Personality)
๑.๒ ทักษะชีวติ และสั งคม (Social and life skills)
๑.๒.๑ ทัก ษะการสื่ อ สารและความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล(Communication and
interpersonal skills)
๑.๒.๒ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการใช้ เ หตุ ผ ล (Critical thinking and
reasoning)
๑.๒.๓ ทักษะการตัดสิ นใจ (Decision-making skills)
๑.๒.๔ ทักษะทางวัฒนธรรม (Cultural skills)
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๑.๒.๕ ความเชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
technology
proficiency)
๑.๒.๖ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English language proficiency)
๑.๒.๗ ภาวะผูน้ า (Leadership)
๑.๒.๘ ทักษะทางการเงิน (Financial skill)
๑.๒.๙ ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)
๑.๒.๑๐ การดูแลสุ ขภาพของตนเอง
๑.๓ การบริหารและจัดการ (Administration and management)
๑.๓.๑ คุณภาพ การจัดการความเสี่ ยง และความปลอดภัย (Quality, risk management
and safety)
๑.๓.๒ การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care)
๑.๓.๓ การสร้างเครื อข่ายและความร่ วมมือ (Networking and collaboration)
๑.๔ การสร้ างสรรค์ (Creativity)
๑.๔.๑ การวิจยั (Research)
๑.๔.๒ นวัตกรรม (Innovation)
๑.๕ ความรู้ ทวั่ ไป (General knowledge)
๑.๕.๑ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค (Health promotion and disease
prevention)
๑.๕.๒ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข (Health economics)
๑.๕.๓ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-based medicine)
๑.๕.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ (Professional laws)
๑.๕.๕ สิ ทธิผปู้ ่ วย (Patient rights)
๑.๕.๖ ระบบบริ การสุ ขภาพ (Health system)
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ ๑)
(๒) สมรรถนะของความเป็ นแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์
๒.๑ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ข้ นั พืน้ ฐานทางออร์ โธปิ ดิกส์ ได้แก่
๒.๒.๑ กายวิภาคประยุกต์ช้ นั สู ง วิทยาการเคลื่อนไหว ชีววิทยาชั้นสู ง โลหศาสตร์ และ
ชีวกลศาสตร์ ช้ นั สู งของระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็นและเส้นประสาทส่ วนปลาย
๒.๒.๒ สรี รวิทยาชั้นสู งของเนื้ อเยื่อต่างๆ ในระบบกระดู ก ข้อ กล้ามเนื้ อ เอ็นและ
เส้นประสาทส่ วนปลาย
๒.๒.๓ ลักษณะการบาดเจ็บ ลักษณะของโรคและพยาธิ สภาพที่พบในระบบกระดูก
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ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็นและเส้นประสาทส่ วนปลาย
๒.๒ ความรู้ ความสามารถในการวินิจฉั ย วินิจฉั ยแยกโรค และการดูแลรั กษา ป้องกันโรค ส่ งเสริ ม
และฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วยทีม่ ีการบาดเจ็บและโรคทางออร์ โธปิ ดิกส์
โดยกาหนดระดับสมรรถนะของความเป็ นแพทย์ออร์ โธปิ ดิ กส์ ที่ครอบคลุมโรคหรื อภาวะทางออร์
โธปิ ดิกส์ที่พบบ่อย หัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ออกเป็ น ๔ ระดับได้แก่
ระดับที่ ๑ (L1) “Knows and knows how” (application of knowledge) เป็ นสมรรถนะ
ที่ผเู้ ข้า รับการฝึ กอบรมแสดงว่า รู ้ และสามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้
ระดับที่ ๒ (L2) “Shows how” เป็ นสมรรถนะที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถแสดง
หรื อกระทาภายใต้การกากับดูแลหรื อสถานการณ์จาลอง เช่น clinical skill laboratory
ระดับที่ ๓ (L3) “Does under supervision” เป็ นสมรรถนะที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สามารถแสดงหรื อกระทาด้วยตนเอง โดยต้องมีการกากับดูแล
ระดับที่ ๔ (L4) “Does alone” หรื อ Entrustable Professional Activities (EPA) เป็ น
สมรรถนะที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถแสดงหรื อกระทาด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งมีการ
กากับดูแล
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ ๒)
(๓) สมรรถนะการเรียนรู้ ด้านบูรณาการ
๓.๑ Interpersonal and communication skills
๑) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
๒) การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสี ยชีวติ
๓) การบอกข่าวร้าย
๔) ปั จจัยที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
๕) การบริ หารจัดการ difficult patient
๖) ความเข้าใจพื้นฐานด้านความเชื่อทางสุ ขภาพที่แตกต่างกัน
๗) การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ญาติ และผูร้ ่ วมงาน
๘) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูร้ ่ วมงาน
๓.๒ Professionalism
๓.๒.๑ การบริบาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient-centered care)
๑) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
๒) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผปู ้ ่ วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
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- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
๓.๒.๒ พฤตินิสัย
๑) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
๒)การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๓.๒.๓ จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical Ethics)
๑) การหลี ก เลี่ ย งการรั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว รวมถึ ง การรั บ ของจากบริ ษ ัท
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
๒) การนับถื อให้เกียรติและสิ ทธิ รวมทั้งความเห็ นของผูป้ ่ วย ในกรณี ผปู ้ ่ วยไม่
เห็ นด้วยกับการรักษาหรื อปฏิ เสธการรักษา กรณี ญาติและผูป้ ่ วยร้ องขอตาม
สิ ทธิผปู้ ่ วย
๓) การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
๔) ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สิ นใจแทนผูป้ ่ วยได้
๕) การปฏิบตั ิในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
๖) การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
๗) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
๓.๒.๔ การเรียนรู้ อย่ างต่ อเนื่องตลอดชี วติ
๑) การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
๒)การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
๓) การประยุกต์ความรู ้ที่คน้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
๔) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
๕) การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
๖) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรี ยนรู้
๗) การถ่ายทอดความรู ้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิ สิต นักศึกษา ผูป้ ่ วยและ
ญาติ
๓.๓ System-based practice
๑) เข้าใจระบบสุ ขภาพและการพัฒนาสาธารณสุ ขของชาติ
๒) เข้าใจระบบประกันสุ ขภาพ เช่น ระบบประกันสุ ขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวติ เป็ นต้น
๓) มีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ Hospital Accreditation
๔) ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดูแลรักษา
๕) เข้าใจ cost consciousness medicine
๖) เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์
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๗) เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่ น องค์การอาหารและยา บัญชี ยาหลัก
แห่งชาติ เป็ นต้น
๓.๔ Practice-based learning and improvement
๑) ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั
๒) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
๓) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๔) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
๕) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
๖) การลงสาเหตุการตาย
๗) การจัดกลุ่ มโรคและค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ กลุ่ มวินิจฉัยโรคร่ วม Disease-related
group (DRG)
๘) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
๙) การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๑๐) การเสริ มสร้างสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
๑๑) การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
๑๒) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่ องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart
เป็ นต้น
๑๓) การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
๑๔) การมีส่วนร่ วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราช
วิทยาลัย เป็ นต้น
๓.๕ แพทยศาสตรศึกษา
๑) หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาและแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
๒) หลักการเรี ยนกลุ่มเล็ก
๓) หลักการประเมินผล
๖.๓ การทาวิจัย
แพทย์ฝึกอบรมต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรื อ cross sectional
หรื อทา systematic review หรื อ meta-analysis อย่างน้อย ๑ เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นผูว้ ิจยั
หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
๑) จุดประสงค์ของการวิจยั
๒) วิธีการวิจยั
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๓) ผลการวิจยั
๔) การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕) บทคัดย่อ
 ขอบเขตความรับผิดชอบ
ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผทู้ ี่จะได้รับวุฒิบตั รฯ
เมื่ อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ดังนั้นสถาบันฝึ กอบรมจะต้องรั บผิดชอบการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั แพทย์
ฝึ กอบรมตั้งแต่การเตรี ยมโครงร่ างการวิจยั ไปจนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เพื่ อนาส่ งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ส ถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงานชื่ องานวิจยั อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา และความ
คืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่ กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ และให้มีผลงานวิจยั ที่นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยฯ หรื อ การประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติอื่น ๆ ๑ เรื่ อง
และ/หรื อผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ (publication) หรื อบทความผลงานวิจยั ที่พร้อมจะตีพิมพ์ (manuscript)
อย่างน้อย ๑ เรื่ อง
 คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่ ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ ใช้แนวคิ ดที่ มีการศึ กษามาก่ อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
๒. แพทย์ฝึกอบรมและอาจารย์ผูด้ าเนิ นงานวิจยั ทุ กคน ควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน และ Good Clinical Practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๔. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนินภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
 กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๔ ปี
๑. อบรมการทาวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั และสอบโครงร่ างงานวิจยั เมื่อสิ้ นสุ ด
การฝึ กอบรมปี ที่ ๑
๒. รายงานความก้า วหน้า งานวิจยั เมื่ อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมปี ที่ ๒ หรื อตามราชวิทยาลัย
กาหนด
๓. ส่ ง รายงานวิ จ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ ต่ อ สถาบัน เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไปยัง ราชวิ ท ยาลัย ฯ ให้ ท าการ
ประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รขั้นสุ ดท้าย
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๖.๔ จานวนปี การฝึ กอบรม
มีระยะเวลา ๔ ปี
๖.๕ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
สถาบันฯ จัดให้มีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน
การบริ หาร และ การประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม รวมถึงการให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่เหมาะสมมีส่วนร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรม
สภาวะการปฏิบัติงาน
สถาบันฯ ต้องจัดสภาวะการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้
- ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ) ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชดั เจนเรื่ องเงื่อนไขงานบริ การและ
ความรับผิดชอบของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณี ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่ น การลา
คลอดบุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอก
แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร เป็ นต้น
- จัดมีค่าตอบแทนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย
- ควรมีการระบุชวั่ โมงการทางานที่เหมาะสม
๖.๖ การวัดและประเมินผล
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลือ่ นชั้นปี
สถาบันฝึ กอบรมต้องแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ แพทย์ฝึกอบรมได้รับ
ทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีก ารประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของแพทย์ฝึกอบรมเมื่ อ
สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในแต่ละช่วง/ปี ตามรู ปแบบและวิธีการที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด รวมทั้งจะ
ได้รับการประเมินจากราชวิทยาลัยฯ อีกอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สถาบันพิจารณาใช้ในการ
เลื่อนระดับชั้นปี การฝึ กอบรม หรื อเพื่อเป็ นข้อมูลป้ อนกลับแก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในการพัฒนา
ตนเอง
สถาบัน ฝึ กอบรมต้อ งจัด ให้ มี ก ารประเมิ น แพทย์ฝึ กอบรมระหว่ า งการฝึ กอบรม
ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะหลักโดยอาจารย์
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มิติที่ ๒ การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
มิติที่ ๓ การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
มิติที่ ๔ คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และ/หรื อราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ฯ
มิติที่ ๕ การร่ วมกิจกรรมวิชาการส่ วนกลาง
มิติที่ ๖ การประเมินการวินิจฉัยโรคและหัตถการ (Summary Discharge Diagnosis)
มิติที่ ๗ การรายงานประสบการณ์การตรวจผูป้ ่ วยนอก-ผูป้ ่ วยใน (ชื่อโรค และหัตถการ
มิติที่ ๘ การรายงานประสบการณ์การเรี ยนรู้ ความรู้บูรณาการทางการแพทย์
มิ ติที่ ๙ การรายงานประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ระดับ L3 และ L4 ในการท า conference,
การศึกษาผูป้ ่ วย, การศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง
มิติที่ ๑๐ การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ่ วมงาน
มิติที่ ๑๑ การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ่ วย
มิติที่ ๑๒ การประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน
และมีการประเมินจากส่ วนกลางโดยราชวิทยาลัย
ชั้นปี ที่ ๑
- Basic surgical sciences
- Basic knowledge in research
ชั้นปี ที่ ๒
- Basic science in Orthopaedics
- Basic course in fracture management
- Summative assessment
ชั้นปี ที่ ๓
- ผ่านการอบรม Basic surgical exposureหรื อหลักสู ตรใกล้เคียงที่ได้รับการรับรองจากราช
วิทยาลัยฯ
- Summative assessment
ชั้นปี ที่ ๑ - ๔
- แพทย์ฝึกอบรม ทาการบันทึกข้อมูลประสบการณ์ การทาหัตถการ ลงใน Electronic logbook
ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนดในแต่ละปี การศึกษา
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ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผา่ นตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาหนดก่อนการเข้าฝึ กอบรม
๒. เพื่อใช้ในการตัดสิ นผลการสอบเพื่อวุฒิบตั รเมื่อจบการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ ๔
เกณฑ์ การเลือ่ นระดับชั้นปี
๑. ปฏิบตั ิงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
๒. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กาหนดในหลักสู ตรตามเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
๓. บันทึกข้อมูลการเรี ยนรู้ใน Electronic logbook ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกาหนด

แนวทางการการดาเนินการกรณีไม่ ผ่านการประเมินเพือ่ เลือ่ นระดับชั้นปี
๑. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ฝึกอบรมรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบประเมินของราช
วิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิ บตั ิงานเพิ่มเติม การกากับดูแล และการ
ประเมินซ้ า
๒. เมื่อแพทย์ฝึกอบรมลงชื่ อรั บทราบ ให้ส่ งส าเนาผลการประเมิ นชุ ดหนึ่ ง ให้อนุ กรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยฯ
แนวทางการดาเนินการเพือ่ ยุติการฝึ กอบรม
๑. การลาออก แพทย์ฝึกอบรมต้องทาเรื่ องชี้ แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั ิงานล่วงหน้าอย่างน้อย
๒ สั ป ดาห์ เมื่ อสถาบันฝึ กอบรมอนุ ม ัติใ ห้พ กั การปฏิ บ ตั ิ ง านแล้ว จึ ง แจ้ง ต่ อคณะอนุ ก รรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พกั
สิ ทธิ์ การสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้านเป็ นเวลา ๑ ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
เหตุ ผลประกอบการลาออกและคาชี้ แจงจากสถาบันฝึ กอบรม การลาออกจะถื อว่าสมบูรณ์ เมื่ อ
ได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
๒. การให้ออก
๒.๑ ปฏิ บตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ยร้ ายแรงจนก่อ ให้
เกิดผลเสี ยต่อผูป้ ่ วยหรื อต่อชื่อเสี ยงของสถาบันฝึ กอบรม
๒.๒ ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ย ไม่มีการปรับปรุ ง
พฤติ ก รรมหลัง การตัก เตื อน และกระทาซ้ า ภายหลัง การภาคทัณฑ์ เมื่ อสถาบันฝึ กอบรม
เห็นสมควรให้ออก ให้ทาการแจ้งแพทย์ฝึกอบรมรับทราบพร้อมให้พกั การปฏิบตั ิงาน แล้ว
ทาเรื่ องแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ซึ่ งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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จานวน ๕ คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึ กอบรมอื่นจานวน ๓ คน และกรรมการภายใน
สถาบันจานวน ๒ คน เพื่อดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายใน ๒ สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่ อง
ผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุ มคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อลง
ความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุ มตั ิจึงถือว่าการให้ออก
สมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่ งเรื่ องคืนให้สถาบันฝึ กอบรมพร้อมคาแนะนา
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพือ่ วุฒิบัตรฯ
แพทย์ฝึกอบรมที่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ต้องมีคุณสมบัติผา่ นการฝึ กอบรมตาม
หลักสู ตรจนครบถ้วนตามเกณฑ์ในสถาบันฝึ กอบรมที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง
วิธีการประเมินประกอบด้วย
 การประเมินเจตคติ พฤตินิสัย คุณธรรม และจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยสถาบันฝึ กอบรม
 การประเมินสมรรถนะหลัก โดยสถาบันฝึ กอบรมและราชวิทยาลัย
 การสอบเพื่อวุฒิบตั ร
๑. การสอบวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานทางศัลยศาสตร์ และออร์โธปิ ดิกส์
ร้อยละ ๑๐
๒. การประเมินผลงานวิจยั (ภาคผนวก ๓)
ร้อยละ ๑๐
๓. การประเมินภาคทฤษฎี
๓.๑ การสอบด้วยข้อสอบปรนัย
ร้อยละ ๔๐
๓.๒ การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยสั้น
ร้อยละ ๒๐
๔. การประเมินภาคปฏิบตั ิ
๔.๑ การสอบทักษะทางคลินิก
ร้อยละ ๑๐
๔.๒ การประเมินด้วยการสอบสัมภาษณ์
ร้อยละ ๑๐
เกณฑ์ การตัดสิ น : ต้องประเมินผ่านในทุกด้านดังนี้
 เจตคติ พฤตินิสัย คุณธรรม และจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การประเมินสมรรถนะหลัก
 การสอบวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานทางศัลยศาสตร์ และออร์โธปิ ดิกส์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
 การประเมินความรู ้และผลงานวิจยั ตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กาหนดในทุกขั้นตอน (ภาคผนวก
๓)
 การประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิแต่ละวิธีการใช้การตัดสิ นแบบอิงเกณฑ์ โดยต้องได้
คะแนนสอบไม่นอ้ ยกว่าคะแนนผ่านขั้นต่า (Minimal passing score) ของการประเมินแต่ละวิธี
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๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑) เป็ นผูท้ ี่ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
๒) เป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชี พเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๕๒เป็ นผูท้ ี่ผ่านการปฏิ บตั ิ งานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และได้ปฏิบตั ิงาน /
ปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนตามจานวนปี ที่แพทยสภากาหนดไว้
๓) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจัดทาประกาศรายชื่อ คณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ให้
เป็ นไปตามประกาศแพทยสภาบนพื้นฐานของความเสมอภาค โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ มัคร
อุทรณ์ผลการคัดเลือกในทุกขั้นตอนตามที่ราชวิทยาลัยฯ ประกาศ
๗.๓ จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะเริ่ มรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ ๑ คน เมื่อมีอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม ๓ คน และสามารถ
รับได้เป็ นจานวนที่มีสัดส่ วนอาจารย์ ๒ คนต่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ๑ คน โดยมีจานวนผูป้ ่ วยและศักยภาพตามตาราง
ต่อไปนี้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชั้นละ (คน)
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
จานวนผู้ป่วยนอกออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )
จานวนผู้ป่วยในออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย /ปี )
จานวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )

๑
๓
๒๑,๕๐๐
๑๔๕
๖๙๕

๒
๔
๒๒,๒๐๐
๒๘๕
๗๔๘

๓
๖
๒๒,๙๐๐
๔๒๕
๘๐๐

๔
๘
๒๓,๖๐๐
๕๖๕
๘๕๓

๕
๑๐
๒๔,๓๐๐
๗๐๕
๙๐๕

๖
๑๒
๒๕,๐๐
๘๔๕
๘๔๕

๗
๑๔
๒๕,๗๐๐
๙๘๕
๙๘๕

๘
๑๖
๒๖,๔๐๐
๑,๑๒๕
๑,๐๖๓

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชั้นละ (คน)
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
จานวนผู้ป่วยนอกออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )
จานวนผู้ป่วยในออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย /ปี )
จานวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )

๙
๑๘
๒๗,๑๐๐
๑,๒๖๕
๑,๑๑๕

๑๐
๒๐
๒๗,๘๐๐
๑,๔๐๕
๑,๑๖๘

๑๑
๒๒
๒๘,๕๐๐
๑,๕๔๕
๑,๒๒๐

๑๒
๒๔
๒๙,๒๐๐
๑,๖๘๕
๑,๒๗๓

๑๓
๒๖
๒๙,๙๐๐
๑,๘๒๕
๑,๓๒๕

๑๔
๒๘
๓๐,๖๐๐
๑,๙๖๕
๑,๓๗๘

๑๕
๓๐
๓๑,๓๐๐
๒,๑๐๕
๑,๔๓๐

๑๖
๓๒
๓๒,๐๐๐
๒,๒๔๕
๑,๔๘๓

๘. อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๑ คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม
คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้
ความชานาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์ /ออร์โธปิ ดิกส์ และปฏิบตั ิงานด้าน
ออร์โธปิ ดิกส์ อย่างน้ อย ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ
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๘.๒ คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ต้องมีแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร/หนังสื ออนุมตั ิสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ /ออร์โธปิ ดิกส์ และ
ปฏิบตั ิงานด้านออร์โธปิ ดิกส์ อย่างน้ อย ๒ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ
ต้องมีจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๓ คน ต่อจานวนผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ๑ คน และเพิ่มขึ้นเป็ นสัดส่ วนอาจารย์ ๒ คนต่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ๑ คน ตามเกณฑ์จากตารางข้อ ๗.๒ หาก
มีจานวนอาจารย์ผใู้ ห้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ โดยมีขอ้ กาหนดดังนี้
๘.๒.๑ จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนอาจารย์เต็มเวลา
๘.๒.๒ ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาระ
งานอาจารย์เต็มเวลา
สถาบันฯกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมที่ชดั เจน โดย
ครอบคลุมความชานาญที่ตอ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
สถาบันฯระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา
การวิจยั อาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้ อาจารย์จะต้องมีเวลา
เพียงพอสาหรับการให้การฝึ กอบรม ให้คาปรึ กษา และกากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ยงั ต้องมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ น
ระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
ในกรณี ที่สัดส่ วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมตั ิไว้ สถาบันควรพิจารณา
ลดจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
มีการกาหนดคุณสมบัติของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการฝึ กอบรมดังนี้
สถาบันฝึ กอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์
หรื อโรงพยาบาลที่จดั การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
อนึ่งราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึ กอบรม
สาขาหรื ออนุสาขาใดเมื่อจะพิจารณาอนุมตั ิให้คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์
หรื อโรงพยาบาลใดเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมได้ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ สถาบันทาง
การแพทย์ หรื อโรงพยาบาลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทวั่ ไปและเกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุสถานภาพ
ของสถาบันฝึ กอบรมนั้น ดังนี้
เกณฑ์ ทวั่ ไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(๑) คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
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(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติใน
การใฝ่ รู ้ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทั้ง
ประเภทผู้ป่ วยในและผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่ ก ารฝึ กอบรม และผูเ้ ข้า รั บ การ
ฝึ กอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแลรักษาและให้บริ การกับผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อ
แผนกในโรงพยาบาลเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ โดยผู้บ ริ หารของคณะ
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดาเนินการต้อง
ไม่ มีผ ลประโยชน์ ส่วนตัวที่ อาจขัดขวางการบริ หารงานและการพัฒนางานการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มี ป ณิ ธ านและพัน ธกิ จ ระบุ ไ ว้ชั ด เจนว่ า มุ่ ง ผลิ ต แพทย์ป ระจ าบ้า นที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและคุ ณสมบัติสอดคล้องกับหลักสู ตร มีความสามารถในการเป็ น
นักวิชาการ และศึกษาต่อเนื่ องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรที่สอดคล้อง
กับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุ นการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิ ธาน
ได้แก่ การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารการศึกษา เป็ นต้น ระบบบริ หารงาน
ดังกล่าวให้ทาเป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบัน
ทางการแพทย์ หรื อโรงพยาบาล และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่
เกี่ยวข้องและมีความมุ่งมัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรฝึ กอบรม
(ซ) ในระยะเริ่ มแรก (ประมาณ ๕ ปี ) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
สถาบันทางการแพทย์ หรื อโรงพยาบาลที่ขอเปิ ดดาเนินการฝึ กอบรมอาจพิจารณา
ทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อโรงพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ดาเนินการเปิ ดหลักสู ตรการฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี ให้ช่วย
ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา และช่วยเหลือ หรื อเป็ นสถาบันสมทบ หรื อสถาบันร่ วมใน
การดาเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่อนเปิ ดดาเนิ นการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบัน
ทางการแพทย์ หรื อโรงพยาบาลจะต้องดาเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสู ตร
ของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรมมีสิทธิ์ เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และ
จะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์
สื่ อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึ กอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ จะต้องมี
แผนดาเนิ นงานระยะ ๕ ปี ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิ บตั ิการ
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จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่ละชั้นปี อย่าง
น้อย ๑ ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณี ที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก)
ถึ ง (ฌ) แล้ว จะต้องไม่แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรมโดยให้จดั ตั้งมูลนิ ธิ หรื อ
กองทุนที่มีทุนสารองเพียงพอในการดาเนิ นการระยะยาว และให้มีผแู้ ทนราช
วิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรมเป็ นกรรมการ
ของมูลนิธิหรื อกองทุนโดยตาแหน่ง
(๒) หน่ ว ยงานกลางพื้นฐาน สถาบัน ฝึ กอบรมนั้น จะต้องมี ห น่ วยงานกลางให้บ ริ ก าร
ดังต่อไปนี้
(ก) ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการชันสู ตร สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีการให้บริ การ
ตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ ก าร หรื อติ ดต่อขอรั บบริ การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ ก ารให้
ครอบคลุมการชันสู ตรประเภทพื้นฐานและประเภทจาเพาะที่จาเป็ นสาหรับการ
ฝึ กอบรม ซึ่ งห้องปฏิ บตั ิการต้องมีพยาธิ แพทย์หรื อแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่ มี
ความรู้ความชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
 ห้ องปฏิ บัติการด้ านพยาธิ วิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจ
ชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรื อการทาหัตถการ
สามารถเตรี ยมสไลด์ ชิ้ น เนื้ อ เยื่ อ และสิ่ งส่ ง ตรวจเพื่ อ ตรวจด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ได้เอง พยาธิ แพทย์ตอ้ งมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้
คาปรึ กษาหารื อหรื อสอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้อตั ราการตรวจศพซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนดัชนี ช้ ี บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ ใจในการค้นหา
สาเหตุ การด าเนิ น โรค และการประเมิ น ผลการรั ก ษาของแพทย์ ใ น
โรงพยาบาลนั้นจะ ต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐ ของจานวนผูป้ ่ วยที่ ถึงแก่
กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิ ติเวชศาสตร์ ) การตรวจศพ การ
ตรวจชิ้ นเนื้ อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจน
สามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุ ดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ น
หลัก ฐานทุ ก ราย ในกรณี ที่ อตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ ถึ ง
เกณฑ์ที่ ก าหนด สถาบันจะต้องแสดงหลัก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความสนใจทาง
วิชาการ และความใส่ ใจในการค้นหาสาเหตุการดาเนิ นโรค และการประเมิน
ผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิ วิทยาหรื อการ
ตรวจอื่นๆ
 ห้ องปฏิ บั ติ ก ารด้ า นพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก หรื อเวชศาสตร์ ชั น สู ต ร สามารถ
ให้บริ การตรวจด้านโลหิ ตวิทยา เคมี คลิ นิก จุลทรรศนศาสตร์ จุล ชี ววิทยา
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วิทยาภูมิคุม้ กันได้เป็ นประจา รวมทั้งจะต้องมีการให้บริ การทางด้านธนาคาร
เลือดที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม
(ข) หน่วยรังสี วิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจ
ทางรังสี ที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่ งมีตารามาตรฐานทาง
การแพทย์ วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสื อดรรชนี สาหรับช่ วยค้น
รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวก
(ง) หน่ วยเวชระเบี ยนและสถิ ติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผูป้ ่ วยทุ กคนมี แฟ้ ม
ประจาตัวซึ่ งบันทึกประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสั่งการรักษาที่เป็ นมาตรฐาน
และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติที่มี ประสิ ทธิภาพ
(๓) หน่ วยงานทางด้ านคลิ นิ ก ที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ วยสาขาที่ ฝึ กอบรม สถาบัน
ฝึ กอบรมจะต้องมีหน่วยงานทางคลิ นิกที่สาคัญได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจาเป็ น
(๔) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรื อกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงาน
หรื อระดับโรงพยาบาล เช่ น tissue conference, tumor conference, morbidity mortality
conference, clinico-pathological conference และต้องจัดหรื ออนุญาตให้แพทย์ฝึกอบรมไปศึกษา
เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานประยุกต์ หรื อวิทยาศาสตร์ คลินิกสัมพันธ์
(๕) การฝึ กอบรมทั้งในสถาบั นอื่น ทั้งในและนอกประเทศ สถาบันฝึ กอบรมต้องก าหนดแนว
ทางการสนับสนุ นให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ไปฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศ
ตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
เกณฑ์ เฉพาะสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
๑. สถาบันฝึ กอบรมสาขาออร์ โธปิ ดิ กส์ ตอ้ งมี บริ การผ่าตัดรั กษาผูป้ ่ วยที่ มีคุณภาพและจานวนเพียงพอ
สาหรับการฝึ กอบรมตามตารางต่อไปนี้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชั้นละ (คน)
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
จานวนผู้ป่วยนอกออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )
จานวนผู้ป่วยในออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย /ปี )
จานวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )

๑
๓
๒๑,๕๐๐
๑๔๕
๖๙๕

๒
๔
๒๒,๒๐๐
๒๘๕
๗๔๘

๓
๖
๒๒,๙๐๐
๔๒๕
๘๐๐

๔
๘
๒๓,๖๐๐
๕๖๕
๘๕๓

๕
๑๐
๒๔,๓๐๐
๗๐๕
๙๐๕

๖
๑๒
๒๕,๐๐
๘๔๕
๘๔๕

๗
๑๔
๒๕,๗๐๐
๙๘๕
๙๘๕

๘
๑๖
๒๖,๔๐๐
๑,๑๒๕
๑,๐๖๓

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชั้นละ (คน)

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖
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จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
จานวนผู้ป่วยนอกออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )
จานวนผู้ป่วยในออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย /ปี )
จานวนผู้ป่วยผ่าตัดออร์ โธปิ ดิกส์ (ราย/ปี )

๑๘
๒๗,๑๐๐
๑,๒๖๕
๑,๑๑๕

๒๐
๒๗,๘๐๐
๑,๔๐๕
๑,๑๖๘

๒๒
๒๘,๕๐๐
๑,๕๔๕
๑,๒๒๐

๒๔
๒๙,๒๐๐
๑,๖๘๕
๑,๒๗๓

๒๖
๒๙,๙๐๐
๑,๘๒๕
๑,๓๒๕

๒๘
๓๐,๖๐๐
๑,๙๖๕
๑,๓๗๘

๓๐
๓๑,๓๐๐
๒,๑๐๕
๑,๔๓๐

๓๒
๓๒,๐๐๐
๒,๒๔๕
๑,๔๘๓

๒. สถาบันที่จะให้การฝึ กอบรม ต้องมีสาขาวิชาหรื อหน่วยบริ การที่สาคัญ และมีอาจารย์แพทย์ประจาอยู่
ในหน่วยนั้นๆ ดังนี้
๑) หน่วยศัลยศาสตร์
๒) หน่วยวิสัญญีวทิ ยา
๓)หน่วยเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
๔)หน่วยอายุรศาตร์ โรคข้อ
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่ วยงานหรื อคุ ณสมบัติบางข้อ
ก็อาจจัดการฝึ กอบรมโดยใช้
สถาบัน การฝึ กอบรมอื่ น เป็ นสถาบัน สมทบ หรื อ สถาบัน ร่ ว มฝึ กอบรม โดยความเห็ น ชอบของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาออร์โธปิ ดิกส์

๑๐.การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
สถาบันฯ ต้องกากับดู แลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรเป็ นประจา มีก ลไก
สาหรับการประเมินหลักสู ตรและนาไปใช้จริ ง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ต้องครอบคลุม
-

พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์
แผนการฝึ กอบรม
ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
การวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
ความสั มพันธ์ ระหว่า งนโยบายการรั บ สมัค รผูร้ ั บ การฝึ กอบรมและความต้องการของระบบ
สุ ขภาพ
- สถาบันร่ วมฝึ กอบรม
- ข้อควรปรับปรุ ง
สถาบันฯต้องแสวงหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสู ตรจากผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม นายจ้า งหรื อผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต และผูม้ ี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย หลัก รวมถึ ง การใช้ข ้อ มู ล ป้ อนกลับ
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เกี่ ยวกับความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของแพทย์ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมิ นการฝึ กอบรม/
หลักสู ตร
 หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วม
ฝึ กอบรมใดไม่มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน ๕ ปี ให้ “พัก” การ
ประกาศรั บ สมัค รแพทย์ป ระจาบ้า นส าหรั บ หลัก สู ตรนั้นของสถาบันฝึ กอบรมหลัก หรื อ
สถาบันร่ วมฝึ กอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะได้ประเมิน
สถาบันฝึ กอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
 หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วม
ฝึ กอบรมใดไม่มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก”
การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนั้น
และให้ทาเรื่ องแจ้งราชวิทยาลัยฯ เสนอแพทยสภาเพื่ออนุ มตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความ
ประสงค์จะขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอี ก ให้ดาเนิ นการตามเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ ยวกับสถาบัน
ฝึ กอบรม

๑๑. การทบทวนและการพัฒนา
ราชวิทยาลัยฯ กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้อย
ทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/พัฒนาให้ราชวิทยาลัยฯ รับทราบ

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
 สถาบันฯบริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับ
สมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็ จการ
ฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการ
ผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
 สถาบันฯ ก าหนดหน้า ที่ รับ ผิด ชอบและอานาจในการบริ ห ารจัด การงบประมาณของแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสู ตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
 สถาบันฯ มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ
การฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
 สถาบันฯ จัดให้มีให้มีจานวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุ นด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
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๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิ กส์ แห่ งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้รับการอนุ มตั ิให้
จัดการฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรมจะต้อง
จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
(๑) การประกันคุ ณภาพการฝึ กอบรมภายใน สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มี ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี
(๒) การประกันคุ ณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี
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รายนามคณะอนุกรรมการจัดทาเกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพือ่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) ศ.นพ.สุ กิจ แสงนิพนั ธ์กลู

ที่ปรึ กษา

๒) พญ.กันยิกา ชานิประศาสน์

ที่ปรึ กษา

๓) ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ

ที่ปรึ กษา

๔) ผศ.พญ.กิติวรรณ วิปุลากร

ประธาน

๕) นพ.จิโรจน์ สู รพันธุ์

อนุกรรมการ

๖) นพ.ธนนิตย์ สังคมกาแหง

อนุกรรมการ

๗) นพ.ณัฐพร แสงเพชร

อนุกรรมการ

๘) นพ.มนต์ชยั เรื องชัยนิคม

อนุกรรมการ

๙) พญ.ปาริ ชาต เทียบรัตน์

อนุกรรมการ
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ภาคผนวกที่ ๑
สมรรถนะของความเป็นแพทย์

ภาคผนวกที� ๑ สมรรถนะของความเป็นแพทย์
ชั�นปีที�จัดฝึกอบรม
รหัส

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง

Attitude, professional
habits, moral and
Altruism
ethics
Empathy
National pride
Knowing selflimitation
Personality
Social and life skills
Communication
and interpersonal
skills
Critical thinking
and reasoning

2.2

2.3

Decision-making
skills

เนื�อหาโดยสังเขป

1

2

3

4

Training methods

Lecture

Inquirybased
learning

Knowledge
test

OSCE

Oral
examination

Portfolio

Direct
Chart audit
observation

การปลูกฝังความเอื�อเฟื�อ เสียสละ ยึดประโยชน์ของผู้อื�นสําคัญกว่าประโยชน์ของตนเอง
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื�น
การส่งเสริมให้เกิดความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การรู้ข้อจํากัดของตนเองและการส่งต่อ

   
   
   












   







บุคลิกภาพที�เหมาะสมแห่งวิชาชีพ

   



Relationship & communication with patients & their families, colleagues, and media including breaking
bad news, relationship between group of individuals from different disciplines working and
communication with each other individual.
• Decision making
• Problem solving
• Logical thinking
• Critical thinking
• Creative thinking
• Decision making
• Problem solving
• Logical thinking
• Critical thinking
• Creative thinking
General social & cultural skills, cross-cultural skills
การดํารงตนให้อยู่ในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ�น
Technology for information gathering & analyzing, presentation & communication in both pracice &
research

  











Assessing
assignment &
research

























   





   

Cultural skills

2.5

Information
technology
proficiency

2.6

English language English for communication, presentation, and academic writing
proficiency

  



2.7
2.8
2.9
3

Leadership
Financial skill
Adaptability

  
  
  











Leadership attitude & role-playing
Financial skills for personal life & administration
Flexibility & adaptability for personal life and work, including mental health



Incident
report
review





2.4

  





  


































Administration and
management

3.1

Quality, risk
1) หลักการพื�นฐานของการบริหารความเสี�ยงทางคลินิกที�เกี�ยวข้องกับทางออร์โธปิดิกส์ได้
management and 2) ความเสี�ยงเฉพาะของการผ่าตัด การดมยาสลบ การใช้เครื�องมือ การจัดท่า ในห้องผ่าตัดได้
safety
3) ความเสี�ยงเฉพาะของการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ในแต่ละอนุสาขาได้
มีจิตสํานึกหรือพฤติกรรมด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะเมื�อเกี�ยวข้องกับผู้ป่วย

   

3.2
3.3

Holistic care
Networking &
collaboration

การดูแลแบบองค์รวมทั�ง กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภายในและภายนอกวิชาชีพ

   

Research

หลักการพื�นฐานทางระบาดวิทยา การทําวิจัยทางการแพทย์พื�นฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเสนอโครง
ร่างวิจัย (research proposal) การเก็บข้อมูลและวิธีการจัดการข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติเบื�องต้น
การอภิปรายผล และเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

   

4
4.1

Assessment

Practicing
On-theSmall
Selfin
Academic Participating Participating
job/Practicegroup
directed
presentation journal club case audit simulated
based
teaching
learning
situation
training











Creativity













+Conceptua
l design
assessment

ภาคผนวกที� ๑ สมรรถนะของความเป็นแพทย์
ชั�นปีที�จัดฝึกอบรม
รหัส

สมรรถนะหลัก

4.2

สมรรถนะรอง

1

2

3

4

Lecture

Assessment

Practicing
On-theSmall
Selfin
Academic Participating Participating
job/Practicegroup
directed
presentation journal club case audit simulated
based
teaching
learning
situation
training

ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ การเสนอแนวคิดใหม่หรือวิธีการใหม่ รวมถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทาง
วิชาชีพ

   

Health promotion • Demographic data ที�สําคัญของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เช่น back pain, osteoarthritis, osteoporosis, fractures
and disease
• Health promotion in orthopedics
prevention
• Disease prevention in orthopedics (primary, secondary, และ tertiary prevention)
• Counseling (ergonomics, exercise, diet (nutrition), medication, injury prevention)
• Chemoprevention (calcium, vitamin D, other nutritional supplements, anti-osteoporotic agents)
• Screening in orthopedics (Osteoporosis, Back pain, DDH, club foot, Osteoarthritis, Scoliosis)

   



5.2

Health economics ความรู้ทางทฤษฏีเกี�ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค
โครงสร้างของระบบสุขภาพในประเทศไทย หลักการจัดการระบบสาธารณสุข และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยใช้การพิจารณาต้นทุนอรรถประโยชน์





5.3

Evidence-based
medicine

   



5.4

Professioanl laws สามารถเข้าใจในหลักกฎหมายทางการแพทย์ที�เกี�ยวข้องกับออร์โธปิดิกส์ได้
-สามารถเข้าใจหลักในการพิจารณาคดีทางการแพทย์ที�เกี�ยวข้องกับออร์โธปิดิกส์ได้
-สามารถเข้าใจความสําคัญของพยานเอกสาร และเวชระเบียน

  





5.5
5.6

Patient rights
Health system

   
   






5
5.1

Innovation

เนื�อหาโดยสังเขป

Training methods


++shared
idea
opportunit
y

Inquirybased
learning

Knowledge
test

OSCE



Oral
examination

Portfolio

Direct
Chart audit
observation

Incident
report
review

Assessing
assignment &
research



General knowledge

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การคิดเชิงวิพากษ์ หลักการทางระบาดวิทยา

สิทธิผู้ป่วย
ระบบสุขภาพประเภทต่างๆ


































ภาคผนวกที่ ๒
สมรรถนะหลักตามเนื้อหาใน
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านฯ
สาขาออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Adult Trauma
เรือ่ ง

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

Evaluations and
Management of
Intertrochanteric fracture

Deforming force, Patient
positioning

Fracture healing

Evaluations and
Management of Fracture of Fracture healing
middle clavicle

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

principle of osteosynthesis,
plate osteosysthesis of
complication of fracture,
middle and distal shaft of
surgical approach of shaft of
BB forearm (simple fracture)
BB forearm

Evaluations and
Fracture healing, surgical
Management of Fracture of
anatomy of forearm
both bones of forearm
Fracture healing,
Evaluations and
Mechanism of
Management of Fracture of
injury,Principle of
distal femur
Investigation

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3

Preoperative planning,
complications of treatment

Surgical approach,
Principles of reduction and
osteosynthesis

Classification and fracture
interpretation

: Implant option and selection : Reduction technique

L2
(Shows how)

Plate osteosysthesis of
Plate osteosysthesis of
middle and distal shaft of
middle and distal shaft of
BB forearm (difficult fracture) BB forearm (simple fracture)
Implant selection
(advantages&
disadvantages)

CRIF with cephalomedullary CRIF with Dynamic hip
nail
screw

complication of treatment

Evaluations and
Fracture healing, Cartilage
Management of Fracture of
healing
distal humerus

Classification of distal
humerus fracture, principles
of osteosynthesis,
complications of fracture

Surgical approach to distal
: Complications of treatment
humerus fracture

Natural history of injury,
Evaluations and
fracture healing, principles
Management of Fracture of
of management, principles
neck of femur
of internal fixation

Preoperative planning for
internal fixation (multiple
Complications of treatment, screw fixation, dynamic hip
principles of nonunion
screw and antirotational
treatment
screw, bipolar hip
replacement, and total hip
replacement
Principle of Olecranon
fracture treatment and
complication,
Principle of Tension band

Evaluations and
Applied anatomy
Management of Fracture of Fracture healing
olecranon

ORIF with tension band wire
in simple olecranon fracture

Evaluations and
Fracture healing, Anatomy
Management of Fracture of of the humerus, Rotator cuff
proximal humerus
and neurovascular anatomy

Evaluation and
Classification,
Nonoperative treatment:
Nonoperative treatment:
Principle of osteosynthesis, Close reduction with U-slab Apply U-slab
Complication of fracture

Evaluations and
Management of Fracture of principle of fracture healing
shaft of femur

classification of femoral
fracture,principle of
osteosynthesis and
stability,complication of
fracture,treatment option

Evaluations and
Management of Fracture of Bone form and function
shaft of tibia

principle of fracture healing

Classify of tibial shaft
Discuss indication, expected Describe patient
fracture, discuss methods of outcome, limitation and
assessment for possible
immobilization presently used complication of each method compartment syndrome

Evaluations and
Management of Fracture of Applied anatomy
acetabulum and pelvis

Mechanism of Injury
Evaluation Classification

Evaluations and
Management of Major
fracture and dislocation

Mechanism of Injury
Evaluation Classification

Applied anatomy

external fixation,plating of
femur

Early
evaluation&management
unstable pelvic fracture

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

complication of treatment

Technique of reduction and
Surgical approach technique
osteosynthesis, evaluation of
and selection
fracture reduction

: principle of osteosynthesis,
complication of fracture
ORIF with plating / pinning
treatment

application of figure of eight
splint

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4

Open or percutaneous
reduction technique

L2
(Shows how)

Plate osteosysthesis of
Plate osteosysthesis of
middle and distal shaft of
proximal shaft of BB forearm
BB forearm (any fracture )

: Implant selection

close reduction and
percutaneous pinning, open
reduction and internal
fixation

Complication of fixation

Salvage procedure for
failure fixation,
cephamedullary nailing

Multiple screw fixation,
dynamic hip screw and
antirotational screw (Closed
reduction)

Postoperative care and
complication of treatment

ORIF with plate and screws
ORIF with tension band wire
/ TBW in complex olecranon
in simple olecranon fracture
fracture

Surgical approaches,
Complication of treatment

ORIF with plate and screws CRIF or ORIF with pinning

complication of treatment

antegrade and retrograde
external fixation, plate
nailing Treatment of fracture
fixation of femur
complication

TREATMENT OPTION
Closed reduction
Choice of Surgical Treatment Surgical Approach

Plate osteosysthesis of
middle and distal shaft of
BB forearm (any fracture )
close reduction and
percutaneous pinning, open
reduction and internal
fixation
Open vs Close Treatment
Intertrochanteric

: ORIF with plate and
screws
Correction of complication
of treatment

: ORIF with plate and screws

: ORIF with plate and
screws

Valgus osteotomy,
treatment in special
situations (ipsilateral femoral
neck and shaft, stress
fracture, metastatic fracture)
Total hip arthroplasty

Bipolar hip replacement,
and total hip replacement,
open reduction and internal
fixation of femoral neck

Bipolar hip replacement,
and total hip replacement,
open reduction and internal
fixation of femoral neck

ORIF with plate and screws
/ TBW in complex olecranon
fracture ( eg ; fracture
dislocation, combine with
other elbow fractures )

ORIF with plate and screws
/ TBW in complex
olecranon fracture ( eg ;
fracture dislocation,
combine with other elbow
fractures )

Controversies and future
direction of treatment

Hemiarthroplasty, Total
shoulder arthroplasty

ORIF with plate and screws ORIF with plate and screws

treatment of complication

management of specific
femoral fracture such as
ipsilateral neckshaft,bilateral fracture

antegrade and retrograde
nailing, plate and external
fixation Treatment of
fracture complication

reduction and fixation
technique for complex tibial
reduction and fixation
treatment for complication ( shaft fracture ( Nailing vs
technique for complex tibial
delay-union, non-union and Plating ) and multiple
shaft fracture ( Nailing vs
malunion )
traumatreatment for
Plating ) and multiple trauma
complication ( delay-union,
non-union and malunion )

reduction and fixation
Approach to managing open technique for simple tibial
fracture ( DCO vs ETC )
shaft fracture ( Nailing vs
Plating )

Choice of Surgical treatment Surgical approach

L4
(Does alone)

ORIF with plating / pinning, ORIF with plating / pinning,
bone grafting and
bone grafting and
application of plate
application of plate

bone grafting and
application of plate

Postoperative evaluation,
open reduction of femoral
neck (Watson’s Jones,
Smith Peterson approach,
etc)

L3
(Does under supervisor)

Management of unstable
pelvic fracture e.g. external
fixation

Postoperative care,
Outcome and complication

Surgical approach and
definite fixation
Pelvis&acetabulum

Plating pubic symphysis,
posterior wall fracture

Postoperative care,
Outcome and complication

Open reduction and or
Fixation

Open reduction and or
Fixation

antegrade and retrograde
nailing, plate and external
fixation Treatment of
fracture complication

reduction and fixation
technique for complex tibial
shaft fracture ( Nailing vs
Plating )

Open reduction and or
Fixation

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Adult Trauma
เรือ่ ง

L1
(Knows & Knows how)
Evaluations and
Management of
Compartment syndrome
Evaluations and
Management of Damage
control orthopedic (DCO)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1

Applied anatomy

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

Physiology$ Pathogenesis

Evaluation & Measurement

Surgical approaches,
Complication of treatment

Physiology of DCO

Definition of the patients
selection

approach to managing DCO
vs ETC

L2
(Shows how)
Surgical Decompression

L3
(Does under supervisor)
Evaluation & Measurement

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)
Wound management

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)
Fasciotomy & Treatment
complication

L4
(Does alone)
Fasciotomy & Treatment
complication

DCO Management
DCO Management

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Bone Bank
เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 1
เรือ่ ง
Management of bone
defect and/or promotion of
bone healing with bone
grafting

L1
(Knows & Knows how)
Biology of bone
transplantation

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)
Technique of autogenic
bone grafting

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิกส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Foot and ankle surgery
เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง

Know functional anatomy,
biomechanics and
development of the foot
and ankle and clinical
applications

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

1. Pre- and post-natal
development of the foot
and ankle
2. Functional anatomy of
foot and ankle

L1
(Knows & Knows how)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L3
(Does under supervisor)

Approach to foot and ankle
arthritis

Treatment of foot and
ankle arthritis

Evaluations and
management of infections
of the foot

Principle of diagnosis of
foot infections

Principle of treatment of
foot infections

Appproach and
managemnet of postural
disorders of the foot and
ankle

Approach to postural
disorders of the foot and
ankle

Shoe modifications and
orthosis

Evaluations and
management of diabetic foot

Pathology and common
problems in diabetic foot

Education for diabetic foot
patient

Approach and management
of forefoot disorders

Approach and treatment of
plantar skin keratotic
disorders and toenail
abnormalities

Approach and treatment of
forefoot deformities

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

Approach and treatment of
plantar fasciitis and ankle
sprains

Approach and treatment of
tendon injuries, nerve
disorders, and stress
fractures

Shortleg slab, Cast

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

1. Clinical applications of
anatomy, biomechanics
and development to the
foot and ankle problems
2. Functional
reconstruction of foot and
ankle

1.Biomechanics of the foot
and ankle
2.Gait analysis

Evaluations and
management of arthritis of
the foot and ankle

Evaluations and
management of ankle
fracture

L2
(Shows how)

Debridement of foot
infection

Arthrocentesis of ankle joint

Treatment principle for foot
and ankle postural disorders

Local wound care for
diabetic foot ulcer

1. Treatment approach to
common diabetic foot
problems
2. Principle of foot and
ankle amputation

Local wound care for
diabetic foot ulcer

Total contact casting

Toenail procedures

1. Approach and treatment
of athletic ankle pathology
2. Foot and ankle
rehabilitation

Ankle ORIF

Taping

Ankle ORIF

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิกส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Hand
เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง
Evaluation and
management of acute
infection in and
hand
Evaluation
management of tendon
injury in hand
Evaluation and
management of fracture of
metacarpals & phalanges ,
dislocation and ligament
injury in digits

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

1.Bacteriology
Physical examination
2.Proper antibiotic treatment

Anatomy and its clinical
application

Proper antibiotic treatment

Physical examination

Complication from infection Surgical drainage

Proper antibiotic treatment

Prevention of complication

Surgical drainage

Surgical Drainage

Normal tendon anatomy
and function

Physical examination for
evaluation of tendon injury

1. anatomy and its clinical
application
2. tendon healing

Tendon repair

Physical examination for
evaluation of tendon injury

Complication from tendon
injury

Tendon repair

Correction of complication

Rehabilitation after tendon
repair

Tendon repair

1. Anatomy of normal
bones, joints and related
muscles
2. Fracture healing

Physical examination for
fracture and dislocation

1. CR/ OR IF with
1.Principle of osteosynthesis
Kirschner wire
2. Complication of fracture
2. Close reduction of
and dislocation in hand
dislocated joint

Physical examination for
fracture and dislocation

1.prevention of complication
ORIF with other options
2. correction of
(screw, plate, external
complication (stiff, infection,
fixator)
nonunion)

1. CR/ OR IF with
Kirschner wire
2. Close reduction of
dislocated joint

Correction of complication
(stiff, infection, nonunion)

ORIF with other options
(screw, plate, external
fixator)

K-wire fixation of hand
fracture

Management hand and
Anatomy & function of
wrist disorders with
normal joints in hand and
arthroplasty and arthrodesis wrist

Indication and
contraindication for
arthroplasty & arthrodesis
in hands, wrist

Proper position of fused
joints

Evaluation and
Normal anatomy and
management of carpal injury function of carpal bones
& distal radius fracture
and ligaments

1.Pathomechnic of an
injured carpus and distal
radius
2. measurement of
parameter in normal wrist

Physical examination in
injured wrist

Evaluation and
management of distal
radioulnar joint injury

normal anatomy of DRUJ

1.Physical examination of
Pathomechanic of common injured DRUJ
injury to DRUJ
2. Conservative treatmet of
an injured DRUJ

Evaluation and
management of fracture
and dislocation of elbow
and forearm

Normal anatomy and
function of elbow and
forearm

Elbow tendinopathy

Close reduction dislocated
joints in elbow and forearm None, Closed reduction of
,Physical examination after elbow dislocatiom
closed reduction

1.Elbow instability
2.Disorder of forearm axis

Evaluation and
management of periperal
nerve disorders in upper
extremity

Normal anatomy of nervous Physical examination in
system
peripheral nerve

Basic knowledge of
1.compressive neuropathy
2.nerve injury

Common surgical treatment
Diagnosis and grading of
for common compressive
nerve injury
neuropathy

Evaluation and
management of hand
disorders in children

Embryology of the upper
extremity

Management of hand
disorders with bone and
soft tissue reconstruction
Evaluation and
management of other
disorders in hand
Evaluation and
management of fingertip
injury

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

Rehabilitation after tendon
repair

Arthrodesis in hand and
wrist

Arthrodesis technique

1.fixation of common carpal
Complication of carpal and injury
Physical examination in
distal radius injury
2.fixation of distal radius
injured wrist
fracture

Closed reduction of
dislocated carpal joint and
distal radius fracture

Correction of complication
from carpal injury

1.fixation of common carpal
injury
2.fixation of distal radius
fracture

Principle & option for
surgical treatment

1.Physical examination of
injured DRUJ
2. Conservative treatmet of
an injured DRUJ

Reconstruction of DRUJ

surgical treatment

surgical treatment

Surgical treatment elbow
tedinopathy

ORIF forearm fracture,
proximal ulnar,Local
injection in elbow
tendinopathy

1.stiff elbow
2. elbow arthroscopy
3. elbow arthroplasty

management of complex
elbow injury

ORIF distal humerus, radial
Fixation of forearm fracture
head fracture

Treatment for disability after
Common surgical treatment
nerve injury
Nerve repair, nerve repair
for common compressive
1. tendon transfer
monitering and rehablilitation
neuropathy
2. nerve transfer

None

common tendon transfer for Nerve repair,nerve repair
Open carpal tunnel release
nerve injury
monitering and rehabilitation

Fracture in upper extremity Conservative treatment for
in children
upper extremity fracture

1.Pediatric BPI
2.Common deformity of
thumb and fingers

Surgical management of
common fracture around
elbow

Conservative treatment for
upper extremity fracture

1.common deformity of
wrist and forearm
2.congenital contracture

Management for
1.common deformity in
upper extremity
2. Pediatric BPI

Basic knowledge of tissue
healing

Healing of skin graft

Skin grafting

Basic microsurgery

Local flap coverage of the
hand

Skin grafting

Free skin and composite
flap

1.Non microsurgical
Local flap coverage of the
coverage of upper extremity
hand
2. replantation

1.Amputation
2.Compartment syndrome

1.Biopsy and excision
principle
2.complex regional pain
syndrome
3.tendinopathy in hand

1.Fasciotomy for
compartment syndrome
2. amputation

1.Common hand tumors
2.Rhuematoid arthritis
effecting hand problems

1.Incisional & excision
biopsy

1.Fasciotomy for
compartment syndrome
2.amputation

Management rhuematoid
problems in hand

Definition and basic
anatomy

nailbed injury and
complications

Treatment of nailbed injury

Management of soft tissue Local flap coverage of the
defect
hand

1

Nail bed repair

Surgical management of
common fracture around
elbow, forearm, hand

STSG in upper extremity

1.Incisional & excision
biopsy
2.Benign tumor excision

Release trigger finger

Local flap coverage of the
hand

Revision amputation of
finger tip injury

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Hip & Knee
เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 1
เรือ่ ง

Provide and apply of basic
science of knee

L1
(Knows & Knows how)
1. Pre-and post-natal
development of knee joint
2. Surface anatomy of knee
joints, bones and articulations of
the knee region
3. Neural and vascular
structures and their relations with
particular reference to standard
anterior and posterior surgical
approaches
4. Functional anatomy of
ligaments and supporting
muscles
5. Innervation of the knee
including controlling musculature
6. The extent and function of the
synovium and bursae of the knee
7. The structure of the menisci,
and articular cartilage

1. Anatomy of knee
2. The medial and lateral
compartments and their interProvide and apply
relationship
knowledge of anatomy and 3. The cruciate and collateral
biomechanics of knee
ligaments and other ligamentous
and muscular supports
4. The function of the menisci
and articular cartilage

Provide and apply
knowledge of Biomaterials

1. Polyethylene
2. Metals
3. Ceramic

Evaluation and
management of
diseases/Conditions of Knee
Joints

1. Preoperative medical
evaluation
2. Anesthesia
3. Blood conservation

Provide and apply
knowledge of knee
arthroplasty

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 3
L4
(Does alone)

1. The mechanism of
ligamentous and bony to the
knee and healing potential
2. Arthritides, including
degenerate wear, aging
changes and traumatic
damage
3. Pathology of
inflammatory disease and
infection affecting the knee
4. The response of
synovium to debris
5. Benign and malignant
conditions in the knee and
surrounding structures
6. Autograft
7. Allograft
8. Bone substitute

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

1. Clinical approach to
knee joint problem
2. Rating and
outcome measurment in the
knee

1. Kinematics
2. Role of the posterior
cruciate ligament in total
knee arthroplasty
3. Axial and rotational
alignment of the knee
4. The mechanics of the
patello-femoral mechanism
1. Implant design and
evolution
2. Fixation by methyl
methacrylate
3. Fixation by ingrowth
4. Bone remodeling after
arthroplasty

1. Tribology
2. Biologic response to
wear debris

1. Osteoarthritis and allied
conditions
2. Osteonecrosis,
Neuromuscular diseases
3. Metabolic bone disease
affecting knee joint
4. Septic arthritis of knee
joint

1. Primary tumors
2. Tumorous conditions and
metastatic tumor of knee
joint
3. Soft tissue disorders of
knee joint
4. Imaging of the knee

1. Indications and
contraindications for Total
Knee Arthroplasty
2. Prosthesis design of
primary Total Knee
Arthroplasty
3. Prosthesis survival of
primary Total Knee
Arthroplasty
4. Prosthesis survival of
Unicompartmental Knee
Arthroplasty
5. Complication:
thromboembolism
6. Complication: infection

5. Aspiration

1. Indications and
contraindications for
Unicompartmental Knee
Arthroplasty
2. Indications and
contraindications for Patellar
Resufacing
3. Intramedullary and
Primary knee arthroplasty
extramedullary alignment
instrumentation
4. Ligamentous balancing
5. Complication:
patellofemoral complications
6. Complication:
neurovascular complications

Surgical approach and
wound closure of the knee

1. Indications and contraindications for
bilateral Total Knee Arthroplasty
2. Management of bone deficiency
3. Patellofemoral tracking
4. Computer-assisted alignment technique
5. Problems of Previous high tibial
osteotomy
6. Problems of Previous patellectomy
7. Problems of Neuropathic arthropathy
8. Complication: periprosthetic fractures Revision knee arthroplasty
9. Aseptic failure of primary total knee
arthroplasty
10. Surgical exposures for revision
arthroplasty
11. Component removal for revision
arthroplasty
12. Reconstruction principles for revision
arthroplasty
13. Results of revision knee arthroplasty

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Hip & Knee
เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 1
เรือ่ ง

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

1. Pre-and post-natal
development of Hip Joint
2. Surface anatomy of hip joints,
Bones and articulations of the
hip region
3. Neural and vascular
structures and their relations with
particular reference to standard
anterior and posterior surgical
approaches
4. Functional anatomy of
ligaments and supporting
muscles
5. Innervation of the hip
including controlling musculature
6. The extent and function of the
synovium and bursae of the hip
8. The structure of the labrum,
and articular cartilage

1. The mechanism of
ligamentous and bony to the
hip and healing potential
2. Arthritides, including
degenerate wear, ageing
changes and traumatic
damage
3. Pathology of
inflammatory disease and
infection affecting the hip
4. Benign and malignant
conditions in the hip and
surrounding structures
5. Autograft
6. Allograft
7. Bone substitute

1. Anatomy of hiip
2. Development of the hip joint
3. Relationship of bony elements
4. Blood supply of the femoral
head
5. Anatomical course of all major
regional vessels and nerves and
Provide and apply of
anatomy and Biomechanics the capsule
6. Labrum and related ligaments
of Hip

1. The applied anatomy of
common surgical
approaches to the hip
(medial, anterior, lateral and
posterior)
2. Describe the lever arms,
muscles and body weight
forces that produce the joint
reaction force in both
normal and abnormal hips
and their application to the
rationale of both pelvic and
femoral osteotomies, and
replacement arthroplasty

Provide and apply of basic
science of hip

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 4
L4
(Does alone)

1. Clinical approach to hip
joint problems
2. Rating and outcome
measurement in the hip

1. Implant design and
evolution
2. Fixation by methyl
methacrylate
3. Fixation by ingrowth
4. Fixation by ongrowth
Provide and apply
knowledge of Biomaterials

Evaluation and
management of
Diseases/Conditions of Hip
Joints

1. Ceramics
2. Polyethylene
3. Metals

5. Bone remodeling after
arthroplasty
6. State the tribological
properties of materials used
for articulating surfaces
7. Recognize the
biocompatibility and
mechanical properties of
materials in common use in
total hip arthroplasty

1. Describe the pathology of
pyogenic and non-pyogenic
arthritis, slipped capital
femoral epiphysis [SCFE],
Perthes' disease and hip
dysplasia
2. Describe the pathology of
osteoarthritis, rheumatoid
arthritis and the
seronegative arthritides at
the hip and of osteonecrosis
of the femoral head

1. Tribology
2. Biologic response to
wear debris

1. History and physical
examination
2. Radiographic evaluation
3. Radionuclide imaging
evaluation
4. Blood investigation
evaluation
5. Aspiration

CT, Magnetic Resonance
Imaging evaluation

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Hip & Knee
เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 1
เรือ่ ง

Provide and apply
knowledge of Hip
arthroplasty

L1
(Knows & Knows how)

1. Preoperative medical
evaluation
2. Anesthesia
3. Blood conservation

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)
1. Indications and
contraindications for Total
Hip arthroplasty, Partial Hip
Arthroplasty
2. Prosthesis design of
primary Total Hip
Arthroplasty
3. Prosthesis survival of
primary Total Hip
Arthroplasty
4. Surgical approach
5. Complications:
Thromboembolism,
Infection, Mortality,
Hematoma formation,
Heterotopic ossification
Nerve injuries

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

1. Indications and
contraindications for Hip
Resurfacing, alternative
bearing hip replacement
2. Selection of femoral
components (Cemented,
Cementless), acetabular
components(Cemented,
Cementless)
3. Complications: Vascular
injuries, Limb-length
discrepancy, Dislocation and
subluxation , Neurovascular
complications

Implantation of cementless
acetabular and femoral
components, Implantation of
cemented acetabular and
femoral components

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 4
L4
(Does alone)
1. Template
2. Nursing care plan and
clinical pathway in Total
Knee Arthroplasty
3. Wound closure
4. Functional and
radiographic outcome
measures
5. Postoperative
management

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

1. Minimally invasive techniques,
1. Total Hip Arthroplasty
Trochanteric osteotomy, Surgical
2. Revision Hip Arthroplasty
problems relative to specific hip disorders
2. Complications: Periprosthetic fractures,
Trochanteric nonunion and migration,
Loosening, Osteolysis
3. Aseptic failure of primary Total Hip
Athroplasty
4. Surgical exposures for revisionhip
Partial Hip Arthroplasty
arthroplasty
5. Component removal for revision hip
arthroplasty
6. Reconstruction principles for revision
hip arthroplasty
7. Results of revision hip arthroplasty

L4
(Does alone)
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ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Orthopaedics Basic Science

เมื่อจบชันปี
้ ที1่
เรื่อง

L1
(Knows & Knows how)
1. Provide and apply knowledge of Structures and Functions of Musculoskeletal Systems

Meniscus and Labrum

Muscle

Tendon and Ligament

Spine, Intervertebral Disc and Spinal Cord

Peripheral Nerve

Bone

Cartilage

L2
(Shows how)

เมื่อจบชันปี
้ ที่ 2
L3
(Does:supervison)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)
Cell and Structures
Functions
Pathophysiology
Clinical Implications
Cell and Structures
Functions
Pathophysiology
Clinical Implications
Cell and Structures
Functions
Pathophysiology
Clinical Implications
Cell and Structures
Functions
Pathophysiology
Clinical Implications
Cell and Structures
Functions
Pathophysiology
Clinical Implications
Cell and Structures
Functions
Pathophysiology
Clinical Implications
Cell and Structures
Functions
Pathophysiology
Clinical Implications

2. Provide and apply knowledge of Cell and Molecular Biology in Musculoskeletal Systems
Cell and Molecular Biology of
the Musculoskeletal Systems

Cell and Molecular Biology of the Musculoskeletal
Systems

3. Provide and apply knowledge of Imaging

Basic principle of MSK imaging

Radiation Hazard

Molecular Basis of
Musculoskeletal Cancer and
Metastasis
Genetic disease
Molecular and immunological
aspects for orthopaedic
infection
Basic principle
Plain radiography
CT (computed tomography)
scan
MRI (Magnetic Resonance
Imaging)
Pathophysiology
Clinical applications

4. Provide and apply knowledge of Regeneration and Degeneration in Musculoskeletal Tissues
Bone repair and regeneration
Bone metabolism and
Osteoporosis
Cartilage repair and
regeneration
Regeneration and Degeneration in Musculoskeletal
Tissues

Osteoarthritis (Molecular
aspect)
Regenerative and reparative
process of sport related tissue
(meniscus/muscle/ligament/ten
don)
Basic sports science;
application in sports training

5. Provide and apply knowledge of Growth and Development of Musculoskeletal Systems

L2
(Shows how)

เมื่อจบชันปี
้ ที3่
L3
(Does:supervison)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does:supervison)

เมื่อจบชันปี
้ ที4่
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does:supervison)

L4
(Does alone)
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ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Orthopaedics Basic Science

เมื่อจบชันปี
้ ที1่
เรื่อง

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

เมื่อจบชันปี
้ ที่ 2
L3
(Does:supervison)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)
Craniofacial Development
Somitogenesis and Axial
Skeleton Specification
Limb Patterning and
Skeletogenesis
Formation and Functioning of
the Growth Plate

Growth and Development of Musculoskeletal Systems

Development of the Secondary
Ossification Center and
Physeal Plate Definition
Growth Plate Pathologies
Growth Plate Fractures
Joint Diversity and Formation
6. Provide and apply knowledge of Biomaterials
Basic Knowledge for
Orthopaedics
Biological Response to
Orthopaedic Implants

Biomaterials

Principle of Tissue
Engineering (Scaffold)
7. Provide and apply knowledge of Biomechanics
Basic Kinesiology
Basic Biomechanics
Biomechanics of Implants and
Mode of Failure
Biomechanics of the Hip
Biomechanics of the Knee
Biomechanics of the Foot and
Ankle
Biomechanics of the Shoulder
Biomechanics of the Elbow
Biomechanics of the Hand and
Wrist
Biomechanics of the Spine

Biomechanics

Gait: Basic Knowledge for
Orthopaedics
8. Provide and apply knowledge of Geriatic orthopaedics and Orthopaedics medicine
Geriatic orthopaedics and Orthopaedics medicine

Thromboembolic Disease and
Fat Embolism Syndrome

Geriatic orthopaedics

L2
(Shows how)

เมื่อจบชันปี
้ ที3่
L3
(Does:supervison)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does:supervison)

เมื่อจบชันปี
้ ที4่
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does:supervison)

L4
(Does alone)
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ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Pediatrics (Disease)
เมือ่ จบชัน้ ปีท1่ี
เรือ่ ง

Approach to bone
developmental disorder in
pediatric

L1
(Knows & Knows how)

Definition

Approach and management
in patient with metabolic
bone diseases;
Definition
Rickets
Renal osteodystrophy
Hypophosphatasia
Osteogesis imperfecta
Evaluation and treatment in
patient with hip problems;
Developmental hip dysplasia
Legg-Calve-Perthes disease Definition
Slipped capital femoral
epiphysis;SCFE
Trasient synovitis of the hip
Evaluation and treatment in
patient with hand problems;
Congenital trigger
Definition
thumb/fingers
Polydactyly
Syndactyly
Evaluation and treatment in
patient with spine and neck
problems;
Congenital muscular
Definition
torticollis
Grisel's syndrome
C1-2 rotary instability
Spondylolisthesis
Spina bifida
Approach and management
in patient with bone and
joint infection:
Definition
Osteomyelitis
Septic arthritis
Tuberculosis

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

Common diseases;
Achondroplasia
Metaphyseal dysplasia
Osteopetrosis
Osteogenesis imperfecta
Mucopolysaccharidosis
Spondyloepiphyseal
dysplasia

Diagnosis
Treatment

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings
Diagnosis

Management
Complications

Diagnosis

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings
Management

Diagnosis
Prognosis

Management
Operative treatment
Complications

Conservative treatment
Pinning in situ (SCFE)
Hip arthrogram
Pavlik harness

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation

Diagnosis
Prognosis

Management
Operative treatment
Complications

Conservative treatment

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

Diagnosis
Prognosis

Management
Operative treatment
Complications

Conservative treatment

Diagnosis
Prognosis

Complications

Management
Bone and joint aspiration
conservative and operative
treatment

Diagnosis
Prognosis
Complications

Management
conservative treatment

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings
Management

Approach and management
in patient with nflammatory
Definition
joint diseases
Juvenile idiopathic arthritis
Rheumatoid arthritis

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

Evaluations and
management in patient with
Definition
bone tumors
Osteochondroma

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

Diagnosis
Prognosis

Management
Complications

Joint aspiration
Immobilization

L4
(Does alone)

Immobilization
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ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Pediatrics (Disease)
เมือ่ จบชัน้ ปีท1่ี
เรือ่ ง

L1
(Knows & Knows how)

Evaluations and
management in patient with
angular and rotational
deformities
Physiologic bowlegs
Physiologic knocked knees Definition
Blount's disease
Excessive femoral
anteversion
Excessive femoral
retroversion
Evaluations, prediction and
management in patient with Definition
limb length discrepancy
Evaluations and
management in patient with
limb deficiency
Definition
Fibula
Tibia
Femur
Radius
Evaluations and
management in patient with
neuromuscular disorders
Definition
Cerebral palsy
Muscular dystrophy
Myelomeningocele
Arthogryposis
Evaluations and
management in patient with
Definition
foot disorders
Clubfoot
Evaluations and
management in patient with Definition
Hemophilia

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

Diagnosis
Prognosis

Prediction

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings

Diagnosis
Prognosis

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

Evaluation
Diagnosis

Complications

Management

Complications
Operative treatment

Management
Conservative treatment

Diagnosis
Prognosis

Complications
Operative treatment

Management
Conservative treatment

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

Diagnosis
Prognosis

Complications
Operative treatment

Management
Conservative treatment

Simple soft tissue procedure

Classification

Clinical manifestation
Pathological findings

Diagnosis
Prognosis

Complications
Operative treatment

Management

Conservative treatment

Classification

Clinical manifestation
Radiographic evaluation
Laboratory findings
Pathological findings

Diagnosis
Prognosis

Complications
Operative treatment

Management
Conservative treatment

Immobilization

Predict limb length at
maturity

L4
(Does alone)
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อนุสาขา Pediatrics (Trauma)
เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง

Evaluations and
management of fracture of
hand and carpus

L1
(Knows & Knows how)

physeal anatomy,
radiographic evaluation

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

know choice of treatment,
nonoperative treatment in
case non-displace fracture

Evaluations and
know anatomy, normal
management of fractures of
angulation
the proximal radius and ulna

know force mechanism,
acceptable alignment,
choice of treatment

Evaluations and
management of fractures of know anatomy, normal
the shaft of the radius and angulation
ulna

know mechnism of injury,
muscle force

Evaluations and
know anatomy, mechanism
management of fractures of
of injury
the distal radius and ulna

physeal injury, acceptable
alignment

Evaluations and
management of Monteggia
frature - dislocation

know diagnosis

Evaluations and
management of
Supracondylar fracture of
the distal humerus
Evaluations and
management of fractures
lateral condyle of the distal
humerus

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 4

เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 3

เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

close reduction and cast
technique of close reduction
treatment, close reduction
in displace fracture
and percutaneous fixation

close/open reduction in
complex fracture

close reduction and cast
technique of close reduction
treatment in nondisplace/
in displace fracture
minimal displace fracture

close reduction
percutaneous pin reduction,
close reduction with or
without internal fixation

know choice of treatment,
nonoperative treatment in
case non-displace fracture

L3
(Does under supervisor)
close reduction and cast
treatment, close reduction
and percutaneous fixation,
open reduction and internal
fixation in simple fracture

L4
(Does alone)
close reduction and cast
treatment, close reduction
and percutaneous fixation,
open reduction and internal
fixation in simple fracture

surgical approch in open
treatment

close reduction and cast
treatment

close reduction and
intramedullary Fixation

close reduction and
close reduction and
percutaneous fixation, open percutaneous fixation, open
reduction and plate fixation reduction and plate fixation

close reduction and cast
chioce of treatment,
treatment in nondisplace
technique of close reduction
fracture

surgical approach in open
treatment

close reduction in displace
fracture and cast treatment

technique of corrective
osteotomy in malunion
fracture.

close reduction and
close reduction and
percutaneous pinning, open
percutaneous pinning, open
reduction and internal
reduction and internal fixation
fixation

classification, chioce of
treatmnet

close reduction and cast
treatment

close reduction and cast
treatment

know chioce of treatment in close reduction and internal
close reduction and cast
Chronic monteggia fracture - fixation, open reduction and
treatment
dislocation
internal fixation

normal anatomy of elbow,
secondary ossification center

blood supply, radiographic
evaluation and landmark,
classification, choice of
treatment

close reduction and cast
treatment in displace
fracture

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

close reduction and
close reduction and cast
percutaneous fixation, open
treatment in displace
reduction and internal
fracture
fixation

/

normal anatomy of elbow,
secondary ossification center

blood supply, radiographic
evaluation and landmark,
classification, choice of
treatment

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

close reduction and
percutaneous Fixation
(+arthrography)

Evaluations and
normal anatomy of elbow,
management of fractures of
secondary ossification center
the capitellum

blood supply, radiographic
evaluation and landmark,
classification, choice of
treatment

Evaluations and
management of fractures
involving the medial
condylar physis

normal anatomy of elbow,
secondary ossification center

open reduction and internal close reduction and
fixation
percutaneous Fixation

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

close reduction and
percutaneous Fixation
(+arthrography)

open reduction and internal
fixation

immobilization for nondisplace fracture

immobilization for nondisplace fracture

open reduction and
reattachment

excision of the fragment

blood supply, radiographic
evaluation and landmark,
classification, choice of
treatment

immobilization for nondisplace fracture

immobilization for nondisplace fracture

open reduction with internal
fixation

Evaluations and
normal anatomy of elbow,
management of fracture of
secondary ossification center
entire distal humeral physis

blood supply, radiographic
evaluation and landmark,
classification, choice of
treatment

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

open reduction and internal close reduction and
fixation
percutaneous pinning

Evaluations and
management of fracture of
the epicondylar apophysis

normal anatomy of elbow,
secondary ossification center

blood supply, radiographic
evaluation and landmark,
classification, choice of
treatment

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

open reduction and internal close reduction and
fixation
percutaneous pinning

Evaluations and
management of fracture of
the olecranon

normal anatomy of elbow,
secondary ossification center

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

close reduction and
percutaneous pinning, open
reduction and internal
fixation

Evaluations and
management of elbow
dislocation

normal anatomy, mechnism
of injury

classification, reduction
technique

Evaluations and
management of fracture of
proximal humerus

normal anatomy, mechnism
of injury

classification, reduction
technique, acceptable
alignment, treatment of
choice

Evaluations and
management of
Glenohumeral dislocation

normal anatomy, mechnism
of injury

classification, reduction
technique

Evaluations and
management of fracture of
the pelvis

normal anatomy, mechnism
of injury

classification, treatment of
choice

normal anatomy, mechnism
of injury

classification, reduction
technique, acceptable
alignment, treatment of
choice

Evaluations and
management of fracture
around the hip

close reduction

open reduction

immobilization for nondisplace fracture

close reduction

close reduction and
percutaneous pinning

close reduction

close reduction and
immobilization in displace
fracture

open reduction

close reduction

external fixation

close reduction and
percutaneous fixation

hip spica cast

close reduction and
percutaneous Fixation
(+arthrography)

close reduction and cast
treatment

close reduction and
percutaneous Fixation

close reduction and
percutaneous pinning, open
reduction and internal
fixation
open reduction and internal
fixation

close reduction and
percutaneous pinning

open reduction and internal open reduction and internal
fixation
fixation

open reduction

close reduction

close reduction

open reduction and internal close reduction and
fixation
percutaneous pinning

close reduction and
immobilization in displace
fracture

close reduction and
immobilization in displace
fracture

treatment of recurrent
dislocation

open reduction

close reduction

close reduction

open reduction and plate
fixation

external fixation

external fixation

hip spica cast

hip spica cast

treatment of recurrent
dislocation

open reduction and internal close reduction and
fixation
percutaneous fixation
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ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Pediatrics (Trauma)
เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง
Evaluations and
management of hip
dislocation
Evaluations and
management of femoral
shaft fractures

L1
(Knows & Knows how)
normal anatomy, mechnism
of injury

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 4

เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 3

เมื่อจบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

classification, reduction
technique

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

open reduction, treatment
of recurrent dislocation

close reduction

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

close reduction

close reduction

flexible intramedullary
fixation (TENs)

pavlik harness, hip spica
cast, open reduction and
plate fixation, external
fixation

pavlik harness, hip spica
cast, open reduction and
plate fixation, external fixation

close reduction and smooth close reduction and smooth
pinning
pinning

know force mechanism,
acceptable alignment,
choice of treatment

open reduction and plate
fixation

flexible intramedullary
fixation (TENs)

Evaluations and
know anatomy, physeal
management of fractures of
anatomy, normal angulation
the distal femoral epiphysis

know force mechanism,
acceptable alignment,
choice of treatment

close reduction and cast
treatment in nondisplace
fracture

close reduction and cast
complication, close
close reduction and smooth
treatment in nondisplace
reduction and screw fixation pinning
fracture

choice of treatment in
complicated case, open
reduction and rigid plate
crossing physis

close reduction and screw
fixation, external fixation

Evaluations and
know anatomy, mechanism
management of fractures of
of injury
the proximal tibial epiphysis

physeal injury, know choice
of treatment, acceptable
alignment, classification,
close reduction and
immobilization in displace
fracture

chioce of treatment,
technique of close
reduction, cast treatment in
nondisplace fracture

complication, close
close reduction and
reduction and percutaneous
immobilization in displace
fixation, open reduction and
fracture
internal fixation

choice of treatment in
complicated case, open
reduction and internal
fixation

close reduction and
open reduction and internal immobilization in displace
fixation
fracture, close reduction
and percutaneous fixation

close reduction and
immobilization in displace
fracture, close reduction and
percutaneous fixation

Evaluations and
know anatomy, mechanism
management of avulsion of
of injury
the tibial tuberosity

classification

chioce of treatment,
cast treatment in
technique of close reduction nondisplace fracture

close reduction and
immobilization, close
open reduction and internal
reduction and percutaneous
fixation
fixation, close reduction and
internal fixation

close reduction and
percutaneous fixation, close
reduction and internal
fixation

close reduction and
immobilization, open
reduction and internal fixation

Evaluations and
management of fracture of
the patella

know anatomy, mechanism
of injury

classification

chioce of treatment,
technique of close
reduction, close reduction
and cast treatment

open reduction and internal close reduction and cast
fixation
treatment

Evaluations and
management of tibial spine
fracture

know anatomy, mechanism
of injury

classification

close reduction and cast
chioce of treatment,
treatment in nondisplace
technique of close reduction
fracture

Evaluations and
management of knee
dislocation

know anatomy, mechanism
of injury

Evaluations and
management of diaphyseal
fractures of tibia

know anatomy, mechanism
of injury

know anatomy, normal
angulation

arthroscopic reduction and
internal fixation

technique of close
reduction, surgical approach

pavlik harness, hip spica
cast, external fixation

cast immobilization in
nondisplace fracture

Evaluations and
management of fractures of know anatomy, mechanism
the proximal tibial
of injury
metaphysis

know choice of treatment,
acceptable alignment,
technique of close
reduction, surgical approach

cast immobilization in
nondisplace fracture

Evaluations and
know anatomy, mechanism
management of fractures of
of injury
the distal tibial metaphysis

know choice of treatment,
acceptable alignment,
technique of close
reduction, surgical approach

Evaluations and
management of distal tibial
and fibular fractures

know anatomy, mechanism
of injury

know choice of treatment,
acceptable alignment,
technique of close
reduction, surgical approach

Evaluations and
management of fractures
and dislocation of the foot

physeal anatomy,
radiographic evaluation

know choice of treatment,
nonoperative treatment in
case non-displace fracture

cast treatment in
nondisplace fracture

open reduction and internal
fixation

open reduction

know choice of treatment,
close reduction and cast
acceptable alignment,
immobilization in displace
technique of close
fracture, surgical approach
reduction, surgical approach

open reduction and plate
fixation

open reduction and internal open reduction and internal
fixation
fixation

arthroscopic reduction and
internal fixation

close reduction

close reduction and
immobilization, open
reduction and internal
fixation

close reduction and cast
treatment in displace
fracture , open reduction
and internal fixation

treatment of recurrent
dislocation

close reduction, open
reduction

close reduction, open
reduction

cast wedging, open
close reduction and cast
reduction and plate fixation, immobilization in displace
external fixation
fracture

corrective osteotomy in
malunion fracture

flexible intramedullary
fixation (TENs)

cast wedging, open
cast wedging, open reduction
reduction and plate fixation, and plate fixation, external
external fixation
fixation

complication

close reduction and cast
treatment in displace
fracture, close reduction
and percutaneous fixation,
open reduction and internal
fixation

treatment of complication

external fixation

close reduction and cast
treatment in displace
fracture, close reduction
and percutaneous fixation,
open reduction and internal
fixation

cast treatment in
nondisplace fracture

complication

close reduction and
percutaneous fixation

close reduction and cast
treatment in displace
fracture

treatment of complication

close reduction and
percutaneous fixation

open reduction and internal open reduction and internal
fixation
fixation

cast treatment in
nondisplace fracture

complication

close reduction and
percutaneous fixation

close reduction and cast
treatment in displace
fracture

treatment of complication

close reduction and
percutaneous fixation

open reduction and internal open reduction and internal
fixation
fixation

close/open reduction in
complex fracture

close reduction and cast
treatment, close reduction
and percutaneous fixation,
open reduction and internal
fixation in simple fracture

close reduction and cast
technique of close reduction
treatment, close reduction
in displace fracture
and percutaneous fixation

close reduction and cast
treatment in displace fracture,
close reduction and
percutaneous fixation, open
reduction and internal fixation

close reduction and cast
treatment, close reduction
and percutaneous fixation,
open reduction and internal
fixation in simple fracture
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อนุสาขา Research Methodology
เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง
Know of Research
Methodology and
perform research

L1
(Knows & Knows how)
Principle of critical thinking
and evidence-based
medicine

L2
(Shows how)
Critical appraisal

L3
(Does under supervisor)
Clinical questioning,
literature search and review

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)
Principle of research
methodology

L2
(Shows how)
Proposal development

L3
(Does under supervisor)
Proposal defense

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)
Principle of research
management

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

Ethical and grant application Research conduct

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)
Principle of manuscript
writing

L2
(Shows how)
Manuscript preparation

L3
(Does under supervisor)
Manuscript
presentation/publication

L4
(Does alone)
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ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Spine
เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 1
เรือ่ ง

Evaluation and
management of cervical
spine fracture and spinal
cord injury

Evaluation and
management of TL spine
fracture and sacropelvic
injury

Evaluation and
management of pediatric
spinal disorders

L1
(Knows & Knows how)

Anatomy of cervical spine
Form and function of spinal
cord
Initial management of spinal
injury

Anatomy of TL spine
Spinal imaging

Normal spine development

Evaluation and
management of
degenerative disease of
cervical spine

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

Approach to spinal cord
injury
Common surgical approach
of cervical spine

Approach to thoracolumbar
spine injury and Common
surgical approach of
thoracolumbar spine

Common spinal anomalies
and treatment
-Klippelfeil
-Larsen syndrome
-etc

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 4

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

Approach upper cervical
spine injury
-classification
-treatment
Approach to lower cervical
spine injury
-classification
-treatment
Conservative treatment of
cervical spine injury
Cervical spinal orthosis

L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

skull traction
Operative treatment of
cervical spine injury
-anterior approach+K9
-posterior approach
-Harvest graft

Approach to Pediatric spine
injury
None
-classification
-treatment

approach to spondylolysis /
spondylolisthesis
-classification
-Treatment
-Conservative
-Operative

Correction with pedicular
screw and rod system in
scoliosis

Biology of spinal infection

Approach to
spondylodiskitis ( TB &
Bacterial)

Approach to bacterial
And TB spondylodiscitis
-Conservative treatment
-Operative treatment

Debridement +/instrumentation
Percutaneous
Transpedicular biopsy

History and physical
examination in spine patient

Approach to neck pain
Approach to cervical
spondylosis and
radiculopathy (CSR)
-Conservative
-Operative
Approach to cervical
spondylosis and
myelopathy(CSM)
-Conservative
-Operative

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

ACCF
Lateral mass screw
fixation
Halo vest
Minerva cast

Body jacket
Open reduction and
pedicular screw fixation

None

None

None

None

Planning of correction in
scoliosis

Approach to other type of
scoliosis
-neuromuscular
-congenital
Approach to kyphosis and
sagittal imbalance
-Scheuermannn
-congenital
-posttraumatic
Treatment of other type
scoliosis and kyphosis
-Conservative
-Operative

Corrective osteotomy

Approach to Epidural
abscess

Surgical drainage of
epidural abscess
Percutaneous
Transpedicular biopsy

Harvest graft

LAMINECTOMY& lateral
mass screws fixation ,
LAMINOPLASTY
ACCF

ACDF
Harvest graft

Complication of cervical
spinal surgery
-dysphagia
-dysphonia
-hematoma
-

L4
(Does alone)

skull traction

Approach sacropelvic injury
-classification
-treatment
Approach to special group
of TL spine injury
-AS
Anterior approach
Operative treatment of
thoracolumbar spine and
sacropelvic injury
-anterior approach
-posterior approach
-Harvest graft

Approach sacropelvic injury
-classification
-treatment
-Conservative
body jacket
treatment of TL
Open reduction + PDS
spine injury
fixation
-TL spinal
orthosis

Approach to OPLL and OYL
-conservative
-Operative
Medical Myelopathy

L4
(Does alone)

Approach to special group
of cervical spine injury
-AS
-GSW
-vertebral artery injury

Approach to idiopathic
scoliosis
-infantile
-juvenile
-adolescent
Treatment of idiopathic
scoliosis
-Conservative
-Operative

Approach and management
of spinal deformity

Evaluation and
management of spinal
infection

L2
(Shows how)
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ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Spine
เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 1
เรือ่ ง

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

Evaluation and
management of spinal
tumors

Spinal imaging

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

Approach to back pain
Approach to spinal stenosis
and degenerative
spondylolisthesis
-Conservative treatment
-Operative treatment
Approach to lumbar
herniated disc
-conservative
-Operative
Approach to axial pain
(Target pain generator)

Biology of spinal fusion
Approach and management Biomechanics of spine
of degenerative disease of Form and function of
thoracolumbar spine
intervertebral
disc

Evaluation and
management of
None
inflammatory disease of the
spine

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 2
L4
(Does alone)

None

None

Approach to Inflammatory
disease of the spine
- Rheumatoid arthritis
- Ankylosing spondylitis
-SNSA
Approach to common
primary benign and
malignant tumor of spine
-Classification
-Treatment

L3
(Does under supervisor)

L1
(Knows & Knows how)

Approach to adult isthmic
spondylolisthesis
-conservative
-Operative
-Spinal injection techniques
Approach to coccygodynia
-conservative
-Operative
Approach to osteoporotic
compression fracture

Conservative treatment for
Inflammatory disease of
spine

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 4

เมื่อจบชัน้ ปี ท่ี 3
L4
(Does alone)

L2
(Shows how)

SNRB
Vertebroplasty
Decompressive Sx +
Posterior fusion

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

Approach to degenerative
scoliosis -Conservative
-Operative
Approach to thoracic
herniated disc
-conservative
-Operative
Approach to degenerative
disc disease
-conservative
MBB, vertebroplasty,
-Operative
microdiscectomy
Complication of
thoracolumbar spinal
surgery
-dura tear
-postoperative infection
-postopertivehamatoma
-FBSS
Full endoscopic discectomy
anterior approach to TL
spine , MIS in spine surgery

Spinal sequelae of
rheumatoid arthritis
and operative treatment
-Occipitocervical fusion
-Atlantoaxial fusion

Spinal sequelae of
ankylosing spondylitis
and operative treatment
-Corrective osteotomy
-Harvest graft

Approach to metastatic
tumor of spine
:Non operative treatment
-Pain control
-Radiotherapy
-Chemotherapy
:Operative treatment

Approach to common
benign and primary
malignant tumor of spine Classification -Treatment
Complications in Tumor
surgery

Percutaneous
transpedicular biopsy
Holistic approach with multi
disciplinary team care of
metastatic spine

L3
(Does under supervisor)

Decompressive Surgery
Posterior fusion
Pedicle screw fixation
Debridement of
postoperative wound
infection
Open discectomy

L4
(Does alone)

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
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อนุสาขา Sports medicine
เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง

Know basic of arthroscopy

Evaluations and
management of acute
dislocation of the knee

Evaluations and
management of acute
dislocation of the patella

Evaluations and
management of anterior
cruciate ligament injury

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

Setup & instrumentation

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

Complications of
Basic setup & patient
arthroscopy & prevention positioning for
arthroscopy

Basic arthroscopy
techniques
Indication &
contraindications
Complications of
arthroscopy & prevention
Anatomy and
Clinical presentation
biomechanics
and physical
examination
Radiographic evaluation
Initial treatment of knee
dislocation

Anatomy and
biomechanics

L2
(Shows how)

Evaluation and treatment
of associated vascular
injuries

Early management of
acute multiple ligament
injury of knee

Evaluation and treatment
of associated nerve
injuries

Conservative treatment
of knee ligament injuries

Complications
Prevention of
complications
Operative treatment indication

Clinical presentation
and physical
examination

Radiographic evaluation
Treatment
Complications
Anatomy and
Clinical presentation
biomechanics
and physical
examination
Radiographic evaluation

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

Basic arthroscopic
examination

Initial management of
acute multiple ligament
injury of knee
Definitive treatment of
multiple ligament

Conservative treatment
of knee ligament injuries

Clinical presentation,
physical examination
Conservative treatment

Conservative treatment

Clinical presentation,
physical examination
and investigation

Arthroscopic ACL
reconstruction

Arthroscopic examination Initial management of
acute ACL injury

Conservative treatment
Initial evaluation
Initial management

Evaluations and
management of posterior
cruciate ligament injury

Anatomy and
biomechanics

Acute PCL injury:
clinical evaluation

Acute PCL injury:
Chronic PCL injury:
conservative and surgical clinical evaluation
treatment
Chronic PCL injury:
conservative and surgical
treatment
Evaluations and
management of medial
structure injury of the knee

Evaluations and
management of lateral
structure injury of the knee

Anatomy and
biomechanics

Clinical presentation
and physical
examination

Radiographic evaluation
Conservative treatment
Operative treatmentAcute injury
Complications
Prevent complications
Anatomy and
Clinical presentation
biomechanics
and physical
examination
Radiographic evaluation
Conservative treatment
Operative treatmentAcute injury

ACL reconstruction: basic
surgical technique
Postoperative
rehabilitation
Complications
Prevention of complication
Operative treatment of
acute and chronica PCL
injury : choices of
surgery, indication and
contraindication
PCL reconstruction: basic
surgical technique
Postoperative rehabilitation
Complications
Prevent complications

Clinical presentation,
physical examination
and investigation

Operative management Initial management of
of PCL avulsion fracture acute PCL injury

Conservative treatment
of chronic PCL injury

Arthroscopic examination Conservative treatment
of chronic PCL injury

Evaluation for
associated injuries(PLC
complex)

Initial management &
conservative treatment

Initial management &
conservative treatment

Operative treatment in
chronic MCL injury

Operative treatment in
acute MCL injury

Initial management &
conservative treatment

Initial management &
conservative treatment

Operative treatment in
chronic LCL injury

Operative treatment in
acute LCL injury
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อนุสาขา Sports medicine
เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง

Know basic knowledge of
knee arthroscopy

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

Complications
Prevent complications
Basic knowledge : setup,
instruments and portal
placement

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

Operative treatment
in
L1
(KnowsLCL
& Knows
chronic
injuryhow)

L2
(Shows how)

Operative treatment
in
L3
(DoesLCL
under
supervisor)
acute
injury

Basic arthroscopic
examination

L4
(Does alone)

Basic arthroscopic
examination

Indications
Contraindication
Complications
Prevention of complication
Evaluations and
management of meniscus
Injuries

Anatomy and
biomechanics

Clinical presentation
and physical
examination

Clinical presentation,
physical examination
and investigation

Anatomy and
biomechanics
Radiographic evaluation
Conservative treatment

Initial management &
conservative treatment

Initial management &
conservative treatment

Radiographic evaluation
Conservative treatment

Evaluations and
management of patellar
Instability

Arthroscopic
meniscectomy

Operative treatment
Complications
Prevention of complication
Clinical presentation
and physical
examination

Conservative treatment

Operative treatment
Complications
Prevention of complication
Evaluations and
management of muscle
and tendon Injuries around
the knee
Evaluations and
management of open knee
Injuries

Evaluations and
management of synovial
plicae and Patellofemoral
pain

Approach, evaluations and
management of disease of
knee : tendinopathy and
bursitis around the knee,
bipatite of patella, popliteal
cyst,Iliotibial band friction
syndrome

Perform arthrocentesis and
intraarticular Injection of
the knee
Evaluations and
management of dislocation
of the hip and hip Instability

Anatomy and
Clinical presentation
biomechanics
and physical
Radiographic evaluation examination

Open repair of ligament
/ tendon around the
knee

Conservative treatment
Clinical presentation and
physical examination
Treatment
Complications
Prevention of complication
Synovial Plicae

Open knee debridement

Open knee debridement

Arthroscopic synovial
plica resection

Anatomy and
biomechanics
Clinical presentation and
physical examination
Radiographic evaluation
Conservative treatment
Operative treatment
Complications
Prevention of complication
Anatomy and
biomechanics
Clinical presentation and
physical examination
Conservative treatment
Operative treatment
Complications and
preventios of
complications
Arthrocentesis and
Intraarticular Injection of
the Knee
Anatomy and
pathophysiology

Clinical presentation
and physical
examination

Arthrocentesis and
Intraarticular Injection of
the Knee
Closed reduction of hip
dislocation
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อนุสาขา Sports medicine

Evaluations and
เรือ่ ง
management of dislocation
of the hip and hip Instability

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

Clinical presentation
L2
and physical
(Shows how)
examination

L3
(Does under supervisor)

Radiographic evaluation Closed reduction of hip
dislocation

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

Closed reduction of hip
L4
dislocation
(Does alone)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

Treatment of hip instability Open reduction of hip
dislocation
Complications
Prevention of complication

Evaluations and
management of muscle
and tendon Injuries around
the hip

Anatomy and
pathophysiology
Clinical presentation and
physical examination
Radiographic evaluation
Conservative treatment
Operative treatment
Complications
Prevention of complication

Evaluations and
management of Intraarticular hip injuries :
Labral tears, Chondral
injuries, Ligamentum teres
injuries, Loose bodies

Anatomy and
pathophysiology
Clinical presentation and
physical examination
Radiographic evaluation
Conservative treatment
Operative treatment
Complications
Prevention of complicatios
Anatomy and
pathophysiology
Clinical presentation and
physical examination
Radiographic evaluation
Conservative treatment
Operative treatment
Complications
Prevention of complicatios

Evaluations and
management of
femoroacetabular
impingement

Evaluations and
management of other intraarticular hip disorders

Evaluations and
management of extraarticular hip problems

Evaluations and
management of nerve
entrapment around the hip
Know basic knowledge of
hip arthroscopy

Septic arthritis of the hip

Synovitis of the hip
Synovial chondromatosis
Loose bodies
Clinical presentation and
physical examination
Radiographic evaluation
Conservative treatment
Operative treatment
Complications
Prevention of complications
Internal snapping hip
syndrome
External snapping hip
syndrome
Hip abductors tears
Trochanteric bursitis
Athletic pubalgia/ sports
hernia
Osteiitis pubis
Stress fracture of the
femoral neck
Piriformis syndrome
Conservative and
operative treatment
Indications
Basic surgical technique

Open hip debridement

L4
(Does alone)
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อนุสาขา Sports medicine

Know basic knowledge of
hip arthroscopy
เรือ่ ง

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

Complications
Prevention of complication
Know basic knowledge of
open surgical dislocation
of the hip

Perform intra-articular
injection of the hip
Evaluations and
management of dislocation
around the shoulder and
shoulder instability

Indications
Basic setup, patient
position and surgical
technique
Complication
Prevention of complication
intra-articular injection

intra-articular injection

Anatomy and
Pathophysiology

Evaluation for chronic
anterior shoulder
instability

Clinical Presentation and
Physical Examination

Management for chronic Conservative treatment
anterior shoulder
of acute shoulder
instability
dislocation,
acromioclavicular and
sternoclavicular joint
dislocation
Hyperlaxity evaluation

Radiographic Evaluation

Closed Reduction of
Acute Shoulder
Dislocation

Open Reduction of
Shoulder Dislocation
Treatment of Anterior
Shoulder Instability
Treatment of
Acromioclavicular and
Sternoclavicular Joint
Dislocation
Evaluations and
management of
impingement syndrome
and rotator cuff tear

Evaluations and
management of proximal
Biceps injuries and
tendinopathy

Treatment of
Multidirectional
Instability and Posterior
Shoulder Instability
Operative treatment of
acromioclavicular and
sternoclavicular joint
dislocation

Closed Reduction of
Acute Shoulder
Dislocation
Open Reduction of
Shoulder Dislocation

Complications

Prevention of complication

Anatomy and
Pathophysiology

Clinical presentation,
physical examination
and investigation

Operative treatment of
impingemnet syndrome Acromioplasty and
subacromial
decompression,
coracoplasty

Clinical Presentation and
Physical Examination

Conservative treatment
of impingement
syndrome and rotator
cuff tear

Radiographic
Evaluation

Arthrocentesis /
Intraarticular Injection of
the Shoulder

Operative treatment of
Rotator Cuff Tear Rotator cuff repair,
muscle transfer,
Arthroplasty

Conservative treatment

Subacromial Injection

Complications

Clinical presentation,
physical examination
and investigation

Prevention of complications
Operative treatment of
proximal biceps injuries
and tendinopathy Tenotomy and tenodesis

Operative treatment
Anatomy and
Pathophysiology

Clinical Presentation and
Physical Examination

Conservative treatment
of acute shoulder
dislocation,
acromioclavicular and
sternoclavicular joint
dislocation

Conservative treatment
of proximal biceps
injuries and tendinopathy

Radiographic Evaluation

Conservative treatment
of impingement
syndrome and rotator
cuff tear

Conservative treatment of
proximal biceps injuries and
tendinopathy

Complication after
Treatment

Prevention of complication

Conservative treatment
Evaluations and
management of adhesive
capsulitis

Operative treatment
Anatomy and
Pathophysiology
Clinical Presentation and
Physical Examination

Clinical presentation,
physical examination
and investigation
Conservative treatment
of adhesiove capsulitis

Operative treatment arthroscopic capsular
release

Conservative treatment
of adhesiove capsulitis
Operative treatment Manipulation under
anesthesia
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อนุสาขา Sports medicine
เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

Classification

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

Operative treatment Manipulation under
anesthesia

Radiographic Evaluation
Conservative treatment
Operative treatment
Complication after
Treatment

Prevention of complication
Evaluations and
management of calcific
tendinitis

Anatomy and
Pathophysiology

Conservative treatment
of calcific tendinitis

Operative treatment arthroscopic
debridement

Conservative treatment
of calcific tendinitis

Clinical Presentation and
Physical Examination
Radiographic Evaluation
Conservative treatment
Operative treatment

Evaluations and
management of arthrosis
of the shoulder

Complication after
Treatment
Prevention of complication
Anatomy and
Pathophysiology
Clinical Presentation and
Physical Examination
Radiographic Evaluation

Conservative treatment
of shoulder arthrosis

Conservative treatment
of shoulder arthrosis

Treatment
Evaluations and
management of scapular
dyskinesia and SICK
scapular syndrome

Evaluations and
management of snapping
scapular syndrome

Evaluations and
management of nerve
entrapment around the
shoulder

Anatomy and
Pathophysiology
Clinical Presentation and
Physical Examination
Radiographic Evaluation
and Investigations
Anatomy and
Pathophysiology
Clinical Presentation and
Physical Examination
Radiographic Evaluation
and Investigations
Anatomy and
Pathophysiology of
Quadrilateal Space
Syndrome and
Suprascapular Nerve
Entrapment Syndrome

Treatment and
Complications

Prevention of complication
Treatment and
Complications

Prevention of complication
Clinical Presentation
and Physical
Examination
Radiographic Evaluation
and Investigations
Treatment and
Complications
Prevention of complication

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิกส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา เนื้ องอกกระดูกและระบบเนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน
เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 1
เรือ่ ง

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 4

เมือ่ จบชัน้ ปีท่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

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

Diagnosis

Principle of treatment

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

Diagnosis

Basic knowledge in bone
tumor/How to diagnosis
from plain film/how to
analysis aggressiveness
of bone tumor

1) oncogenesis

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

Skeletal reconstruction

Intralesional excision, Open
Closed biopsy
biopsy

Natural history & prognosis
Open biopsy
Principle of treatment

Options of reconstruction

Extended curettage
Open biopsy
Intralesional steroid injection

Benign bone tumor
staging/Tumor biopsy
concepts/Surgical step in
closed biopsy

Diagnosis and principle
management in common
aggressive benign bone
tumors/Basic concept of
Closed biopsy
tumor surgery and
reconstruction/Surgical step
in open biopsy

Common complication and
pitfalls in benign aggressive
bone tumor
management/Concepts of
Open biopsy
tumor reconstruction/option
and how to
selection/surgical approach
in common sites

Closed biopsy

1) Principle of Biopsy
technique, 2)
Histopathology of common
malignant bone tumor, 3)
role of multidiciplinary
board and multidisciplinary
treatment in malignant
bone tumor

1) Staging system for
malignant bone tumor
(MSTS), 2) Principle of
closed biopsy, open biopsy
treatment of each common
malignant bone tumor

1) Principle, Indication and
Contraindication of Limb
sparing surgery in
malignant bone tumor, 2)
Skeletal reconstruction
techniques (pros and cons)

closed biopsy, open
biopsy

1. History taking and
physical examination 2.
Approach and management
Sequencing and
of metastatic bone disease
choosing investigation 3.
Patient goal setting

1. History taking and
physical examination 2.
Sequencing and choosing
investigation 3. Proper
biopsy technique 4. Patient
goal setting 5. Pre, post
and operative planning and
choosing appropriate type
of surgery 6. Detection and
prevention of impending
fracture

1. History taking and
physical examination 2.
Sequencing and choosing
investigation 3. Proper
biopsy technique 4. Patient
goal setting 5. Pre, post
and operative planning and
choosing appropriate type
of surgery 6. Detection and
prevention of impending
fracture

1. History taking and
physical examination 2.
Sequencing and choosing
investigation 3. Proper
biopsy technique 4. Patient
goal setting 5. Pre, post
and operative planning and
choosing appropriate type
of surgery 6. Detection and
prevention of impending
fracture

1. Closed and open biopsy
2. curettage and fixation
and cementation 3. Mirel
score calculation

1. Closed and open
biopsy 2. curettage and
fixation and cementation
3. Mirel score calculation

Evaluation and
management of common
benign soft-tissue tumor
e.g. lipoma, peripheral n.
sheath tumor

history taking and
physical examination of
patients presenting with
soft tissue mass

algorithm for workup of
patients presenting with a
soft tissue mass

Closed biopsy

Marginal and Wide excision

Open biopsy, Marginal
excision

Marginal excision

Evaluation and
management of common
primary malignant softtissue tumor e.g.
liposarcoma, undiff.
Pleomorphic sarcoma

Molecular Biology of SoftClinical Examination
tissue Sarcoma

How to Diagnosis

Imaging Interpretation

Complication of Treatment,
Wide excision
Referral Protocal

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

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

Histopathology

1. Closed and open biopsy
2. curettage and fixation
1. Mirel score calculation
and cementation 3. Mirel
score calculation

Imaging Interpretation

Diagnosis

Principle of treatment

Clinical Examination

Principle of Management

Closed biopsy

1. Closed and open biopsy
2. curettage and fixation
1. Closed and open biopsy
and cementation 3. Mirel 2. Mirel score calculation
score calculation

Biopsy

Open/Closed Biopsy,
Limb Amputation

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Metabolic Bone Disorder and Orthogeriatrics
เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 1
เรือ่ ง
Evaluation and
management of
Osteoporosis

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

Character of
osteoporosis Diagnosis
of osteoporosis.
Burden of osteoporosis

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 3
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

FRAX Interpretation.
BMD interpretation

L3
(Does under
supervisor)
Evaluation and
Measurement of
Osteoporosis.
NonPharmacological
treatment
Treatments of
Secondary
Osteoporosis.

Evaluation and
management of
Secondary Osteoporosis
and Glucocorticoid
induced Osteoporosis
(GIOP)
Evaluation and
Evaluated Co-morbid
management of Fragility conditions.
Fracture (hip)
Prevention
complications

Approach and
Diagnosis of
Secondary
Osteoporosis

Diagnosis
Pre-operative
planing. Evaluation and
Prevention of further
fracture

Surgical treatment.
Implants and surgical
technique selection.

Evaluation and
management of Fragility
Fracture (vertebra)

Evaluated Co-morbid
conditions.
Prevention
complications

Surgical treatment.
Implants and surgical
techniques
Medication for
treatment Osteoporosis

Evaluation and
management of Fragility
Fracture (others)

Evaluated Co-morbid
conditions.
Prevention
complications

Diagnosis and Proper
selection of operative
and non-operative
treatment.
Pre-operative
planing. Evaluation and
Prevention of further
fracture
Diagnosis and Proper
selection of operative
and non-operative
treatment.
Pre-operative
planing. Evaluation and
Prevention of further
fracture
Characters and
Diagnosis of Atypical
Femoral Fracture

Evaluation and
management of Atypical
Femoral Fracture

Surgical treatment.
Implants and surgical
techniques

Approach and
Treatments of Atypical
Femoral Fracture

Provide of Capture the
fracture
Approach of
OSTEOPOROTIC IN
THE YOUNG
Provide
and apply of
Osteology (bone
modeling
Evaluationand
andremodeling) Character of
management of
Sarcopenia Diagnosis
Sarcopenia
of Sarcopenia
Provide and apply
knowledge of
Regeneration medicine

Know concept

Physiology of bone
modeling and
Remodeling

Mechanism of bone
modeling and
remodeling

Prevention of Frailty

Molecular biology of
Musculoskeletal
systems

Prevention and
Treatment of
Sarcopenia
Application of
Molecular biology of
Musculoskeletal

1

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)
Holistic approach and
treatment of
Osteoporosis (NonPharmacological
treatment,Pharmacologi
cal treatment and

Holistic approach and
treatment of
Secondary Osteoporosis
(Non-Pharmacological
treatment,Pharmacologica
l treatment and surgical
treatment)
Perform surgical
treatment with proper
Implants and surgical
techniques selection.
Holistic
approach and
treatment of
Osteoporosis (NonPerform surgical
treatment with proper
Implants and surgical
techniques selection.
Holistic
approach and
treatment of
Osteoporosis (NonPerform surgical
treatment with proper
Implants and surgical
techniques selection.
Holistic
approach and
treatment of
Osteoporosis (NonApproach and
Treatments of Atypical
Femoral Fracture
(Surgical and
medication
Leadershiptreatments)
in CTF

Prevention and
Treatment of
Sarcopenia

ภาคผนวกที่ 2 สมรรถนะหลักตามเนื้ อหาในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิ ดิ กส์
ฉบับ พ.ศ. 2561
อนุสาขา Metabolic Bone Disorder and Orthogeriatrics
เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 1
เรือ่ ง

L1
(Knows & Knows how)

Evaluation of Multiple
myeloma
Evaluation of PRIMARY
HYPERPARATHYROIDIS
M
Evaluation and
management of Brown
Tumor
Evaluation and

Definition and diagnosis
management of
Metastatic bone
Evaluation
and disease Definition and diagnosis
management of CYSTAL
INDUCE ARTHRITIS
Approach
and
Definition and diagnosis
management of Renal
tubular
acidosis
Evaluation
of

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 2
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 3
L4
(Does alone)

Characters and
Diagnosis of Multiple
Myeloma
Know Characters and

L2
(Shows how)

L3
(Does under
supervisor)

เมือ่ จบชันปี
้ ท ่ี 4
L4
(Does alone)

L1
(Knows & Knows how)

L2
(Shows how)

L3
(Does under supervisor)

L4
(Does alone)

Diagnosis
Characters and
Diagnosis of Brown
tumor

Approach and
Treatments of Brown
tumor

Investigation
Treatment
Investigation
Treatment
Investigation
Treatment

Definition and diagnosis

Investigation
Treatment

Definition and diagnosis

Investigation
Treatment

Osteomalacia
Provide Falling prevention

L1
(Knows & Knows how)

2

Holistic approach and
Counseling

ภาคผนวก ๓
การประเมินผลงานวิจัย
๑. กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
๑.๑ คะแนนกำรทดสอบควำมรู ้ดำ้ นวิจยั สำหรับแพทย์ประจำบ้ำนชั้นปี ที่ ๑ ถึง ๒ คิดเป็ น
๒๐ คะแนน
๑.๒ คะแนนโครงร่ ำงงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และสอบโครงร่ ำงงำนวิจยั ปำกเปล่ำในช่วง ๔
เดื อนสุ ดท้ำ ยของกำรฝึ กอบรมแพทย์ป ระจำบ้ำ นชั้นปี ที่ ๑ จนถึ ง สิ้ นชั้นปี ที่ ๒ คิ ดเป็ น ๔๐
คะแนน ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถสอบผ่ำ นตำมเวลำที่ ก ำหนดจะถู ก หัก ๑๐ คะแนนต่ อ ปี กำร
ฝึ กอบรม
๑.๓ คะแนนผลงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์และนำเสนอ (Manuscript) ส่ งภำยใน ๘ เดือนแรก
ของกำรฝึ กอบรมแพทย์ประจำบ้ำนชั้นปี ที่ ๔ คิดเป็ น ๔๐ คะแนน
(หากส่ งหลัง จากนั้ น จะไม่ รั บ ตรวจผลงานวิจั ย และไม่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การประเมิ น เพื่ อ
วุฒิบัตร)
๒. การตีพมิ พ์เผยแพร่ และการนาเสนอ
๒.๑ หำก ณ เวลำที่ส่งนั้นผลงำนวิจยั ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (Accept/Publish) เป็ นชื่อที่
หนึ่งหรื อชื่อที่สองใน
 วำรสำรระดับนำนำชำติ จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 วำรสำรระดับชำติ จะได้คะแนน ๘๐ คะแนน
๒.๒ ผลงำนวิจยั ได้นำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี ของรำชวิทยำลัยฯ หรื อในกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติเป็ น oral หรื อ poster presentation จะได้คะแนน ๘๐
คะแนน
๒.๓ ผลงำนวิจยั ได้นำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี ของรำชวิทยำลัยฯ หรื อในกำร
ประชุ มวิชำกำรระดับนำนำชำติเป็ น oral หรื อ poster presentation ร่ วมกับตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวำรสำรรำชวิทยำลัยฯ จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓. ผูเ้ ข้ำสอบต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในข้อ ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓ จึงจะพิจำรณำกำรให้คะแนน
ในข้อ ๒

ภาคผนวก ๔
การรับรอง วุฒิบัตรสาขาออร์ โธปิ ดิกส์ ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ฯ จะดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
หลักสู ตรการฝึ กอบรมฯ นี้ เพื่อให้ผผู ้ า่ นการฝึ กอบรมและได้รับวุฒิบตั รสาขาออร์โธปิ ดิกส์
สามารถขอการรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ ให้
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก”ได้ การรับรองนี้เป็ นการรับรองเฉพาะบุคคลผูผ้ า่ นการประเมินการ
ฝึ กอบรมและได้รับวุฒิบตั รฯ โดยมีผลงานวิจยั ที่ผนู ้ ้ นั เป็ นผูว้ จิ ยั หลักและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสาร ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมที่มีความประสงค์จะรับการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รฯและมีโอกาส
ได้รับการรับรองวุฒิบตั รที่ได้รับเมื่อผ่านการประเมินการฝึ กอบรมให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึ กอบรมที่ไปสมัครทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน กรณี ที่สถาบัน
ฝึ กอบรมใดไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกอบรมให้ได้ตามความประสงค์ของผูส้ มัคร
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบก่อนการรับเข้าเป็ นแพทย์ฝึกอบรม

