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1. รายช่ือคณะกรรมการการฝกอบรม 

 รองคณบดีฝายการศึกษา     ที่ปรึกษา 

หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส    ที่ปรึกษา 

รองหัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส    ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยชัชวาลย เจริญธรรมรักษา ประธานคณะกรรมการ 

นายแพทยธนา  ศิริพิสิฐศักดิ์   ฝายวิชาการ 

นายแพทยวิทวัส        บุญญานุวัตร   ฝายทดสอบและประเมินผล 

นายแพทยภรันยู  วิไล    ฝายวจิัยและวิเทศนสัมพันธ 

นายแพทยรณชิต        บุญประเสริฐ   ฝายจริยธรรมและบัณฑิตสัมพันธ 

        

อาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป 

ปฝกอบรมที่ 1  นายแพทยวิทวัส        บุญญานุวัตร  

ปฝกอบรมที ่ 2  นายแพทยภรันยู  วิไล   

ปฝกอบรมที ่3  นายแพทยปวริศร สุขวนิช 

ปฝกอบรมที ่4  นายแพทยรณชิต        บุญประเสริฐ 

 

หนาที่ของคณะกรรมการการฝกอบรม 

1. ที่ปรึกษา 

   เปนผูใหคําแนะนําในการดําเนินการบริหารหลักสูตรให เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยที่

หัวหนาภาควิชารวมกับคณะกรรมการมหีนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตร

และบริหารจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2. ประธานคณะกรรมการ 

    แบงหนาที่และงานตางๆ ใหเหมาะสมตลอดจนติดตามงานดานตางๆ ขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรให

บรรลุวัตถุประสงค 

3. ฝายวิชาการ 

   กํากับดูแลงานดานวิชาการตางๆ ไดแก การจัดตารางหมุนเวียนแพทยฝกอบรม การเลือกวิชาเลือกของ

แพทยฝกอบรม  ตารางกิจกรรมทางวิชาการ  ติดตามและประสานงานการสอบตางๆ  ของราชวิทยาลัยแพทยออร

โธปดิกสแหงประเทศไทย รวมถึง feedback คะแนนตางๆ ใหแพทยฝกอบรมไดนําไปใชปรับปรุงเพื่อพัฒนา 

รวมทั้งรวบรวมและติดตามขอสอบที่สถานบันตองออกใหสวนกลาง  สงตัวแทนสถาบันเขารวมเปนกรรมการ

ฝกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยฯ 
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 4. ฝายทดสอบและประเมินผล 

    ดําเนินการจัดทําคลังขอสอบ รวบรวมขอสอบ วิเคราะหขอสอบ และจัดการสอบภายในเพื่อผานการ 

ประเมินเลื่อนชั้นป ดูแลและติดตาม การประเมินผลปฏิบัติงานภายใน การประเมินเวชระเบียนตางๆ ติดตามการ

ใช E-Logbook และ รวมถึง Logbook ของภาควิชา  นอกจากนี้ยังมีหนาที่รวบรวมปญหาตางๆ เพื่อนําขอมูลมา

ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

  5. ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

     จัดตารางใหอาจารยสามารถกํากับดูแลงานวิจัยของแพทยฝกอบรมไดอยางทั่งถึง มีการทํา Flow 

Shat และติดตามความคืบหนางานวิจัยทุกๆ 3 เดือน จัดการคัดเลือกวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสงเขาประกวดงานวิจัย

ของราชวิทยาลัยฯ  ใหความรูดานงานวิจัย และใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัย 

   6. ฝายจริยธรรมและบัณฑิตสัมพันธ 

      ควบคุมความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเปนแพทยออรโธปดิกสที่ดี 

จัดงานและเชิญศิษยมารวมงาน สรางความภาคภูมิใจในการเปนแพทยออรโธปดิกส มศว ใหกับแพทยฝกอบรม  

    7. อาจารยประจําชั้นป 

       อาจารยประจําชั้นปมีหนาที่รับฟงปญหาจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับแพทยฝกอบรม ทั้งสิ่งที่เปน

ปญหาของแพทยฝกอบรมเองและปญหาที่แพทยฝกอบรมตองนําไปปรับปรุงแกไข โดยจะมีการรวบรวมคะแนน

ประเมินตางๆ และขอมูลจาก Logbook มาสะทอนใหแพทยฝกอบรมรับทราบทุกๆ 3 เดือน เพื่อนําขอมูลไป

ปรับปรุงและพัฒนา  ถาเกิดปญหาเรงดวนเกี่ยวกับแพทยฝกอบรม  จะตองดําเนินการเรียกแพทยฝกอบรมที่

เกี่ยวของมาพูดคุยถึงปญหาตางๆ และหาแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป  

    8. อาจารยที่ปรึกษา  

        อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษาแกแพทยฝกอบรมทั้งการปฏิบัติงาน  การพัฒนาตนเอง และ

รับฟงปญหาเกี่ยวกับแพทยฝกอบรม  ทั้งสิ่งที่เปนปญหาของแพทยฝกอบรมเองและปญหาที่แพทยฝกอบรมตอง

นําไปปรับปรุงแกไข รวมถึงการแนะนําดานวิชาการ วิชาชีพและการวางแผนในอนาคต และเปนที่ปรึกษาในการ

ทํางานวิจัยของแพทยฝกอบรมดวย ทั้งนี้การใหคําปรึกษาของแพทยฝกอบรมโดยอาจารยที่ปรึกษาจะตองมีการ

รักษาความลับในการใหคําปรึกษาและสนับสนุนชวยเหลือใหแพทยฝกอบรมมีสุขภาพกายและจิตใจที่พรอมตอการ

ฝกอบรม 

 

2.หนาที่ของแพทยผูเขารับการฝกอบรม 

ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 

 ภาควิชาไดกําหนดใหแพทยผูเขารับการฝกอบรมมีตารางการปฏิบัติงานอยางชัดเจนโดยกําหนดใหขึ้น

ปฏิบัติตามสาย  โดยแบงเปน 2 สาย คือ สาย AB และ CD ดังแสดงในตาราง 

 

- 2 - 

 



รายช่ืออาจารย 

ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล อนุสาขา สาย 

1 รศ.นพ.นิยม   ละออปกษิณ Hand หัวหนาสถาบัน/CD 

2 รศ.นพ.ชาญณรงค   เกษมกิจวัฒนา Sports AB 

3 นพ.คมสัน    ปลั่งศิริ Hip & knee AB 

4 ผศ.นพ.ศุภกิจ    พิมลธเรศ Spine AB 

5 รศ.นพ.ยิ่งยง    ตออุดม Spine CD 

6 ผศ.นพ.ธงชัย   กอสันติรัตน Spine AB 

7 ผศ.นพ.วิศิษฎ   รังษิณาภรณ Sports CD 

8 รศ.นพ.ชลวิช   จันทรลลิต Sports CD 

9 ผศ.นพ.ชัชวาลย  เจริญธรรมรักษา Foot & Ankle AB 

10 ผศ.นพ.ฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ Hand CD 

11 นพ.ธนา   ศิริพิสิฐศักดิ์ Tumor AB 

12 นพ.ปวริศร   สุขวนิช Pediatric CD 

13 นพ.รณชิต   บุญประเสริฐ Tumor AB 

14 นพ.วิทวัส   บุญญานุวัตร Trauma/Hip & Knee AB 

15 ผศ.นพ.พิงควรรศ   คงมาลัย Sports CD 

16 นพ.ภรัณย ู  วิไล Hand CD 

17 นพ.ณัฐกร   มหสุภาชัย Sports CD 

 

หนาที่ของแพทยผูเขารับการฝกอบรม 

หนาที่ของแพทยผูเขารับการฝกอบรมโดยสรุป  มีดังนี้ 

 หนาที่ของหัวหนาแพทยผูเขารับการฝกอบรม (กําหนดใหเปนแพทยผูเขารับการฝกอบรม ชั้นป

สุดทาย คือแพทยประจําบานชั้นปที ่4 และแพทยใชทุนชั้นปที่ 5)  ดังนี้ 

 - ประสานงานกับอาจารยในการดูแล academic activity ที่เก่ียวของทั้งหมด 

 - รับผิดชอบกิจกรรมทางวิชาการ ไดแก Morning conference, Interesting case conference, 

Interhospital conference, Journal club และ 5 minutes talk 
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 - ประสานงานกับอาจารยและแพทยหัวหนาสายในการทํางานที่เก่ียวของกับการบริการผูปวยทั้งหมด 

รวมทั้งการจัดเวรแตละเดือน 

 - กําหนดใหแพทยประจําบานและแพทยใชทุนทั้งหมดกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ เพื่อใหการ

ทํางานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณ 

 - ประเมินการทํางานของแพทยประจําบานและแพทยใชทุนทั้งหมดสงใหอาจารยผูดูแลเปนลายลักษณ 

อักษรทุกๆ 1 เดือน 

 - จัดหัวขอในการทํา 5 minute talk โดยตองสงหัวขอของแตละเดือนลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

 

หนาที่ของหัวหนาสาย (กําหนดใหแพทยชั้นใชทุนชั้นปที่ 4/แพทยประจําบานชัน้ปที่ 3 ที่อยูในสาย) 

 - ประสานงานกับอาจารยและหัวหนาแพทยประจําบานในการทํางานที่เก่ียวของกับการบริการผูปวย 

 - รับผิดชอบในการดูแลผูปวยในสายทั้งหมด 

 - รับผิดชอบในการดูแลผูปวยของหนวยในสายรวมกับแพทยประจําหนวย อนุสาขา 

 - พิจารณาแบงงานใหแพทยในสายแตละคนในการเขาชวยผาตัด เขียนรายงานผูปวย operative note, 

progress note และการสรุปรายงานผูปวยใหเสร็จสิ้นในวันที่จําหนายผูปวย 

 - เปนผูนําแพทยประจําสายในการ round ward, grand round 

 - ประเมินการทํางานของแพทยประจําสายและรายงานใหหัวหนาแพทยประจําบานทราบ 

 

หนาที่ของแพทยประจําหนวย อนุสาขา 

 - รับผิดชอบงานในหนวยตามที่อาจารยประจําหนวยและหัวหนาแพทยฝกอบรมกําหนดรวมถึงเขาผาตัด

กับอาจารยประจําหนวย  กรณีที่ไมมีงานของหนวยใหปฏิบัติงานตามสายแทน  

- การไปประชุมวิชาการ จะตองขออนุญาตจากอาจารยประจําหนวย และแจงลวงหนากอนอยางนอย  

1 เดือน 

 - เมื่อขึ้นประจําหนวยตองรายงานตัวใหอาจารยประจําหนวยทราบและออกตรวจ OPD กับอาจารย 

ประจําหนวย  เวนแตไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอื่นๆ  จากอาจารยประจําหนวย 

 

หนาที่ของแพทยประจําสาย (แพทยชั้นปต่ําลงมากวาหัวหนาสาย หรือชั้นปเดียวกันกับหัวหนาสาย แตมิได

ดํารงตําแหนงหัวหนาสาย) 

 - รับผิดชอบในสายตามที่หัวหนาแพทยประจําบานและแพทยหัวหนาสายกําหนด 
 

2.1 งานดานการบริการ 

 การดูแลผูปวยใน 

จุดประสงค  เพื่อใหแพทยไดฝกการดูแลผูปวยและตัดสินใจในการรักษา  รวมทั้งใหมีการสอนกันเองของ

แพทยตามลําดับชั้น 
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 - แพทยฝกอบรมทุกชั้นป ปฏบิัติงานรับผิดชอบผูปวยในหอผูปวยออรโธปดิกสโดยขึ้นหมุนเวียน

ปฏิบัติงานตามตารางการฝกอบรม (ภาคผนวกท่ี 1 ตารางการหมุนเวียน) 

- หัวหนาสายเปนผูดูแลในการรักษาและประสานกับอาจารยเจาของ case  โดยเริ่มการ 

ปฏิบัติงานในวันธรรมดาตั้งแต 6.45 น. และใหเสร็จกอนเวลา 8.00 น. สวนวันหยุดใหเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต 

8.30 น. โดยแพทยฝกอบรมชั้นปที ่1 และ 3 จะตองมาดูแลผูปวยในหอผูปวยในวันหยุดทุกวันยกเวนมีเหตุอัน

จําเปน สวนแพทยฝกอบรมชั้นปที่ 2 และ 4 ใหมาดูแลผูปวยในหอผูปวยในวันที่อยูเวร 

 - แพทยฝกอบรมทุกชั้นบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 

  - การเขียน progress note  ใหแพทยฝกอบรมชั้นปที่ 2 เปนผูดูแล  และควรจะมีทุกวันในกรณี

ที่อาการผูปวยยังไมทุเลาหรือหลังผาตัดใหม  และควรจะมีอยางนอย 3 วัน/ครั้ง  ในผูปวยที่อาการคงที่ไมรุนแรง 

  - Admission note หัวหนาสายเปนผูเขียน  ควรจะตองระบุใหครบ รวมถึงการวางแผนการ

รักษาโดยสังเขป 

  - การสรุปผูปวยที่ใหกลับบานใหเปนแพทยฝกอบรมชั้นปที่ 2  เปนผูสรุปภายใน  24  ชั่วโมง 

โดยตองระบุโรคและ  complication ใหครบ,  หัตถการที่ทํา, วันที่ไดรับการผาตัด, Home  medicine 

  - กรณีการผาตัดที่มีรายละเอียด  เชน  การสองกลองในเขา  ควรจะสรุป finding ที่สําคัญพอ

สังเขปลงใน  OPD  card  ดวย 

   - การทําแผลและหัตถการตองเปนแพทยฝกอบรมเปนผูทํา หรืออยูในการดูแลของแพทย

ฝกอบรมอยางใกลชิดหามใหนิสิตแพทยทําเองโดยลําพัง 

  - แพทยฝกอบรมจะตองมีหนาที่ใหความรูและสอนนิสิตแพทยในการดูแลผูปวยทั้งชวงเชาและ

บาย 

  - แพทยฝกอบรมจะไดรับมอบหมายใหสอนนิสิตแพทยในการตรวจรางกายทางออรโธปดิกส  

โดยมีการสลับกันสอนตามสายปฏิบัติงาน 

 

การดูแลผูปวยนอก 

จุดประสงค  เพื่อใหแพทยฝกอบรมไดฝกทักษะ การซักประวัติ  ตรวจรางกาย  และใหการรักษาผูปวย

อยางเหมาะสม  โดยมีอาจารยเปนผูควบคุมดูแลใหคําปรึกษา 

- แพทยฝกอบรมทุกชั้นปปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกที่หองตรวจออรโธปดิกสอยางตอเนื่องไม 

นอยกวา 200 ชั่วโมง/ ป 

- แพทยฝกอบรมทุกชั้น ปปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกที่มีภาวะฉุกเฉินทางออรโธปดิกส อยาง 

ตอเนื่องไมนอยกวา 8 คาบ (คาบละไมนอยกวา 8 ชั่วโมง) ตอเดือน 

  - การทําหัตถการที่ OPD ใหอยูภายใตการดูแลของอาจารยหรือแพทยฝกอบรมชั้นปทีสู่งสุด 

  - แพทยฝกอบรมทุกคนตองปฏิบัติงานที่ OPD ใหตรงเวลาคือเวลา 9.00 น. ถามีผูปวยใน ward

มีปญหาหรือตองไปดู case กับอาจารยเจาของไขใหหัวหนาสายไปเพียงคนเดียว 
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  - แพทยฝกอบรมหัวหนาสายเปนผูทํา admission  

  - แพทยฝกอบรมตรวจผูปวยใหมและผูปวยติดตามผลการรักษาของแพทยฝกอบรม  รวมทั้งรับ

ปรึกษาผูปวยที่แผนกฉุกเฉิน  โดยใหปรึกษาอาจารยที่รับปรึกษาในวันนั้น  และนัดติดตามผลการรักษากับอาจารย

ที่รับปรึกษา  ยกเวนกรณีท่ีตองการจะนัดติดตามผลการรักษาเองใหขออนุญาตเปนกรณีไป 

  - การทําหัตถการที่ OPD ใหอยูภายใตการดูแลของอาจารยหรือแพทยฝกอบรมชั้นปที่สูงที่สุด 

   

การผาตัดผูปวย 

จุดประสงค  เพื่อใหแพทยฝกอบรมไดเรียนรูการเตรียมการผาตัด  การผาตัดและการดูแลหลังผาตัดและ

ฝกทักษะในการผาตัด  ภายใตการควบคุมของอาจารยไมใหเกิดความเสียหายตอผูปวย   

  - แพทยฝกอบรมทุกคนจะตองอานหนังสือในเรื่องที่เก่ียวกับผูปวยที่จะผาตัดทุกราย 

  - ลงปฏิบัติงาน OR เวลา 9.00 น. 

  - กรณีท่ีมีการผาตัดกอน เวลา 9.00 น. ใหแพทยใชทุนชั้นปที่ 1 ลงไปชวยในการเตรียม 

ผูปวยกอน 

  - แพทยฝกอบรมชั้นปสูงสุดที่เขารวมผาตัดเปนผูเขียน operative note สวน order  ใหเปน

แพทยฝกอบรมรองลงมา 

  - การเตรียมอุปกรณท่ีใชในการผาตัดใหเปนหนาที่ของแพทยหัวหนาสาย 

  - ใหสงลําดับการผาตัดใหกับหองผาตัด กอนวันผาตัด 1 วัน (กอน 15.00 น.)  โดยแพทย

ฝกอบรมหัวหนาสาย  ถามีการเปลี่ยนแปลงการจัด  ตองรีบแจงเจาหนาที่หองผาตัดและเจาหนาที่วิสัญญีทันที 

  - การจัดลําดับการผาตัดใหเรียงลําดับผูปวยของอาจารยเจาของวัน OR กอน  ตามดวยผูปวย

ของอาจารยทานอื่นในสายเดียวกัน  จึงจะตามดวยผูปวยของอาจารยตางสาย 

  -แพทยผูฝกอบรมตองเขียน operative note ลงใน E-log book ทุกรายและตองแจงอาจารยผู

ผาตัดเพื่อตรวจสอบความถูกตองดวย 

 

แพทยเวร 

 ปฏิบัติตามตารางรับปรึกษาผูปวยฉุกเฉินวันพฤหัสบดีและตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

ภาควิชา  โดยในการรับปรึกษาปญหาของแพทยเวรออรโธปดิกสใหปฏิบัติดังนี้ 

 - เมื่อมีผูปวยฉุกเฉินทางออรโธปดิกสที่ตองการปรึกษาใหตามแพทยออรโธปดิกสที่เปนหัวหนาเวรในวัน

นั้น โดยแพทยเวรจะตองมาดูผูปวยที่หองฉุกเฉินภายใน 15 นาท ี

 - กรณีแพทยเวรไมตอบกลับในเวลา 5 นาที  ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหตามแพทยเวรที่อยูในลําดับตอไป

ไดทันที 

 - กรณีท่ีผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาที่ตองเขาผาตัดฉุกเฉิน ใหแพทย first call ตามแพทยเวรทุก

ลําดับพรอมกัน  โดยไมตองตามทีละลําดับขั้น 
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 - หัวหนาแพทยเวรจะตองรายงาน case ใหอาจารยที่อยูเวรรับทราบทุกราย  กอนการตดัสินใจใหการ

รักษาผูปวย 

 - กรณีท่ีไมสามารถปรึกษาอาจารยที่อยูเวรไดและเปนกรณีเรงดวนฉุกเฉินใหรายงานตอหัวหนาภาควิชา 

หรือรองหัวหนาภาควิชา 

 - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจัดใหมีการอยูเวรจํานวนไมเกิน 10 วันตอเดอืน โดยเปนวันหยุด 3  วัน

และวันธรรมดา 7 วันหรือตามความเหมาะสม 

 

ขอกําหนดในการลา 

 - การลาปวยถาไมเกิน 2 วัน ใหเขียนใบลายอนหลังโดยไมตองแนบใบรับรองแพทย กรณีที่เกิน 2 วันตอง

มีใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย  

 - การลากิจและลาพักผอนตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

- หากเปนการลาคลอดบุตร อนุญาตใหลาไดไมเกิน 6 เดือน  โดยแพทยผูฝกอบรมจะตองปฏิบัติงาน

เพิ่มเติมเทากับเวลาที่ไดลาไป 

- หากแพทยผูฝกอบรมติดภารกิจถูกเกณฑทหารหรือถูกเรียกฝกกําลังสํารองแพทยผูฝกอบรมจะตอง

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมเทากับเวลาที่ไดขาดไป 

 

2.2 งานดานวิชาการ 

- แพทยฝกอบรม ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาหตอปในสถาบันและสถาบันสมทบไดแก 

  1. คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  2. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  3. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

  4. โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

  5. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

  6. สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

- แพทยฝกอบรมปฏิบัติงานในสาขาวชิาอื่นๆ ทีจ่ําเปนตอการฝกอบรมสาขาออรโธปดิกส ไดแก  

สาขาพยาธิวิทยา อายุรศาสตรโรคขอ วิสัญญีวิทยาและเวชศาสตรฟนฟ ูเปนเวลา 4 สัปดาหตอสาขา 

- แพทยฝกอบรมปฏิบัติงานในสาขาออรโธปดิกสที่ครอบคลุมตามสมรรถนะหลักที่กําหนดในหลักสูตรและ

จัดใหเปนตามสัดสวนของสมรรถนะหลักตางๆ ดังนี้ 

1) การบาดเจ็บทางออรโธปดิกส 6 เดือน (รอยละ 30 รวมการบาดเจ็บในผูใหญ ในเด็กการ 

บาดเจ็บที่ขอเทา เทาและที่มือ) 

2) การดูแลรักษาผูปวยโรคทางกระดูกสันหลัง 3 เดือน (รอยละ 12.5) 

3) การดูแลรักษาผูปวยโรคทางขอสะโพกและขอเขา 3 เดือน (รอยละ 12.5) 

4) การดูแลรักษาผูปวยเด็กทางออรโธปดิกส 3 เดือน (รอยละ 10) 
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 5) การดูแลรักษาผูปวยโรคทางมือ 2 เดือน (รอยละ 10) 

6) การดูแลรักษาผูปวยโรคทางเวชศาสตรการกีฬา 2 เดือน (รอยละ 10) 

7) การดูแลรักษาผูปวยโรคทางขอเทาและเทา 1 เดือน (รอยละ 5) 

8) การดูแลรักษาผูปวยเนื้องอกทางออรโธปดิกส (รอยละ 5) และการดูแลรักษาผูปวยโรค 

ทางเมตาบอลิสมของกระดูก (รอยละ 5) รวมกัน 2 เดือน 

- แพทยฝกอบรมปฏิบัติงานในสาขาวชิาเลือกท่ีเกี่ยวของกับสาขาออรโธปดิกส 12 สัปดาหตลอดหลักสูตร 

- แพทยฝกอบรมทุกชั้นปเขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน การสอนขางเตียง การประชุมวิชาการ 

เปนตน โดยเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอเดือน 

- แพทยฝกอบรมทุกชั้นปไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ หัตถการ การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจ

พิเศษตางๆ ที่ใชในทางออรโธปดิกส 

- แพทยฝกอบรมทุกชั้นปไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการผาตัดทางออรโธปดิกสโดยใหเปนตามขอกําหนด

ในสมรรถนะหลักที่มีการกําหนดสมรรถนะที่ตองสามารถทําไดดวยตนเองเปนระดับ L4 ของ learning 

outcomes  

 

กิจกรรมวิชาการ 

1. 5-minute talk  

จุดประสงค  เพื่อใหแพทยผูเขารับการฝกอบรม  ไดมีการทบทวนความรูรวบยอดที่ไดเตรียมมานําเสนอใน

ระยะเวลาสั้นๆ โดยมีแพทยผูเขารับการฝกอบรมปที่ 2 เปนผูรับผิดชอบกิจกรรม  

 - เวลา 8.00-8.30 น. โดยใหแพทยผูเขารับการฝกอบรมจัดหัวขอเปนรายเดือน และสงใหอาจารยดูแล

พิจารณากอนเริ่มกิจกรรมในแตละเดือนอยางนอย 1 สัปดาห 

- หัวหนาแพทยใชทุน  (แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 4)  เปนผูกําหนดหัวขอโดยปรึกษาอาจารยผูดูแลและตอง

สงหัวขอของแตละเดือนลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

- หัวหนาแพทยใชทุนจะตองเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนําการนําเสนอ 

 2. Interesting case และ Morbidity & Mortality 

จุดประสงค  เพื่อเปนการศึกษาผูปวยที่นาสนใจในทางออรโธปดิกสจัดทําและรับผิดชอบกิจกรรมโดย

หัวหนาแพทยผูเขารับการฝกอบรมฯ 

- หัวหนาสายเปนผูเลือกและเปนผูรวบรวม case ของแตละสาย โดยการทํา morbidity & mortality 

แตละครั้งใหสรุปยอดการผาตัดประจําเดือนของแตละสายดวย 

 3. Trauma  filmและ pre-operate &post operative 

จุดประสงค  เพื่อเปนการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะการใหการรักษาผูปวยโดยคณาจารยแพทยทั้ง

ภาควิชา อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการถายทอดความรูจากอาจารยไปสูแพทยไดอยางกวางขวาง 

- เวลา 8.30-8.50 น. โดยเนนใหมีการรายงานกรณีผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เขามารับการรักษานอกเวลา

ราชการใน 1 วันทําการกอนหนา  และรายงานกรณีผูปวยที่จะไดเขารับการผาตัดรักษาในวันนั้นๆ 
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 - แพทยฝกอบรมชั้นปที ่1 ที่อยูเวรเปนผูนําเสนอประวัติการตรวจรางกาย  และ investigation สวน

แพทยฝกอบรมชั้นปที่สูงกวาจะเปนผูวิจารณในเรื่องของการใหการรักษา (ใหเสร็จสิ้นภายใน เวลา 8.50 น.  

เพื่อใหลงปฏิบัติงานไดทัน) 

- การนําเสนอ trauma  film  ใหแพทยฝกอบรมนําเสนอเปนภาษาอังกฤษและตอบคําถามเปน

ภาษาอังกฤษทุกครั้ง 

4. Grand round  

จุดประสงค  เพื่อถายทอดความรูจากอาจารยสูแพทยฝกอบรม  ฝกการคิดและการตัดสินใจ 

- เริ่มเวลา 9.00-10.00 น. ของวันพฤหัสบดี (ยกเวนวันที่มีประชุมภาควิชาใหเริ่มเวลา 8.00-9.00 น. แทน) 

- ใหแพทยฝกอบรมเตรียมประวัติ  เวชระเบียนและภาพถายรังสีใหพรอม 

- แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 1 เปนผูนําเสนอแพทยฝกอบรมชั้นปอื่นๆ รวมอภิปราย 

 5. Topic review & discussion  

จุดประสงค  เพื่อศึกษาและทบทวนความรูในหัวขอที่กําหนดอยางละเอียดในเนื้อหาและนําเนื้อหาที่

นาสนใจมานําเสนอ 

- แพทยฝกอบรมทุกคนจะตองทํา topic review ตามที่ไดกําหนด (ภาคผนวกท่ี 2 ตาราง topic review) 

- ตองแจงอาจารยผูควบคุมอยางนอย 1 เดือนเพื่อปรึกษาในการเตรียมเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ 

 6. X-ray conference   

จุดประสงค  เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและฝกการแปลผลภาพถายทางรังสีชนิดตางๆ  ระหวางภาควิชา 

ออรโธปดิกสกับภาควิชารังสีวิทยา 

- แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 3 เปนผูเตรียม case โดยปรึกษาอาจารยผูรับผิดชอบและตองนํา case ให

อาจารยรังสีวิทยาไดดูกอน 1 สัปดาห 

7. Inter-hospital conference   

จุดประสงค  เพื่อเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ 

- แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 4 และแพทยฝกอบรมที่ไมไดอยูเวรในวันดังกลาว  ใหไปเขารวมประชุมและให 

แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 4 เปนตัวแทนสถาบันในการตอบคําถาม 

 8. Journal club    

จุดประสงค  เพื่อใหแพทยผูเขารับการฝกอบรมจัดหัวขอเปนรายเดือนและสงใหอาจารยผูดูแลพิจารณา

กอนเริ่มกิจกรรมในแตละเดือน  

-นําเสนอโดยแพทยผูเขารับการฝกอบรม ชั้นปที่ 2 หรือ 3 และสรุปอภิปรายโดยแพทยรุนพี่และอาจารย 
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ตารางแสดงตารางการปฏิบัติงานของแพทยฝกอบรม ภาควิชาออรโธปดิกส 

เวลา จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

07.00 - 08.00 น. Ward round Ward round Ward round Ward round Ward round 

08.00-09.00 น. Traumatic, 

Pre and 

Post 

operative, 5 

minute 

 

Traumatic, 

Pre and 

Post 

operative, 

mini topic 

 

สัปดาหที่ 1  

Interesting case 

สัปดาหที่ 2 

Journal พชท.2,3  

สัปดาหที่ 3 Research 

สัปดาหที่ 4 

Morbidity&Mortality 

Grand round 

วันที่มีประชุม

ภาควิชา 

 

Traumatic, 

Pre and Post 

operative, 5 

minute 

 

08.00-09.00 น.     X-ray 

conference 

(สัปดาหที่ 1) 

09.00-10.00 น. OR/OPD OR/OPD OR/OPD Grand round OR/OPD 

10.00 – 12.00 น. OR/OPD OR/OPD OR/OPD Topic  

(สัปดาหที่ 2, 3) 

Staff  lecture 

(สัปดาหที่ 4) 

OR/OPD 

13.00 -16.00 น. OR/OPD OR/OPD OR/OPD ประชุมวิชาการ

ราชวิทยาลัยฯ 

OR/OPD 

16.00 – 17.00 น. Ward round Ward round Ward round Ward round Ward round 

 

การเขารวมประชุมวิชาการ 

ภาควิชา ไดมีการจัดใหแพทยผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการตางๆ ที่จัด

ขึ้นโดยราชวิทยาลัยฯ หรือสนับสนุนโดยราชวิทยาลัยฯ เพื่อหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา 

ออรโธปดิกส  และการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯ โดยการพิจารณาใหเขารวมการประชุมวิชาการ

ตางๆ ของแพทยผูเขารับการฝกอบรมใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาแพทยผูเขารับการฝกอบรมและอาจารย

ผูดูแลแพทยผูเขารับการฝกอบรม  ใหเปนไปตามความเหมาะสมของแตละชั้นป และไมกระทบตอการขึ้น

ปฏิบัติงาน 

 โดยเบื้องตนจะอนุญาตใหเขารวมประชุมวิชาการของแตละอนุสาขาได 3 ครั้ง/ป (โดยไมนับการประชุม

วิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯ และ review course ประจําปของแตละอนุสาขา) และตองแจงลวงหนาอยาง

นอย 1 เดือน ถาการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจและไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานอนุญาตใหเขารวมประชุมเพิ่ม

ไดพิจารณาเปนครั้งไป 
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การเรียนวิชาเลือก 

แพทยผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิ์เลือกวิชาเลือกจากสถาบันสมทบอื่นๆ ที่ไดรับการรับรองจากราช 

วิทยาลัยฯ และแพทยสภา และ/หรือ อื่นๆ ตามที่ภาควิชากําหนด ไดอยางนอย  3  เดือน ตลอดหลักสูตรการ 

ฝกอบรม (การเลือกสถาบันจะตองแจงตอภาควิชากอนถึงเวลาวิชาเลือก อยางนอย 3 เดือน) ถาเปนการเลือก 

สถาบันที่อยูตางประเทศตองไดรับใบตอบรับอยางเปนทางการกอน 3 เดือน  โดยจัดใหแพทยฝกอบรมชั้นป 

ที่ 3 จํานวน 1 เดือน และแพทยฝกอบรมชั้นปที่ 4 จํานวน 2 เดือน 

 

 2.3 งานดานวิจัย 

การทําวิจัย 

แพทยฝกอบรมตองทํางานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross  

sectional หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis อยางนอย 1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน  

โดยเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดงักลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้  

1) จุดประสงคของการวิจัย 

2) วิธีการวิจัย 

3) ผลการวิจัย 

4) การวิจารณผลการวิจัย 

5) บทคัดยอ 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ภาควิชาจะจัดใหมีอาจารยที่รับผิดชอบดูแลงานวิจัยของแพทยฝกอบรมทุกคน (ภาคผนวกที่ 3 รายชื่อ

อาจารยผูควบคุมงานวิจัย) และรายงานชื่องานวิจัย อาจารยที่ปรึกษา และความคืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบ

เวลาที่กําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ และใหมีผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯ 

หรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอื่นๆ 1 เรื่องและ/หรือผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร (publication) 

หรือบทความผลงานวิจัยที่พรอมจะตีพิมพ (manuscript) อยางนอย 1 เรื่อง และผลักดันใหแพทยฝกอบรมมี

งานวิจัยมากกวา 1 เรื่อง 

 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศแตนํา 

มาดัด แปลงหรือทําซ้ํา ในบริบทของสถาบัน 

2. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

3. งานวิจัยทุกเรื่อง  ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสมกับ

คําถามวิจัย 

4. ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ  
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กรอบการดําเนินวิจัยในเวลา 4 ป 

1. อบรมการทําวิจัยและการเขียนโครงรางงานวิจัย และสอบโครงรางงานวิจัยเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

ปที่ 1 

2. ตองสงเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใน 

1 เดือนหลังจากผานการสอบโครงรางงานวิจัย 

3. ตองนําเสนอความคืบหนางานวิจัยทุก 3 เดือน 

4. รายงานความกาวหนางานวิจัยเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมปที่ 2 หรือตามราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

5. สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบันภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของปสุดทายของการฝกอบรม เพื่อสง

ตอไปยังราชวิทยาลัยฯ ใหทําการประเมินผลสําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ขั้นสุดทาย  

 

2.4 สวัสดิการแพทยฝกอบรมและคาตอบแทน 

การลา 

กรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียก

ฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตรผูเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานชดเชย

เทากับจํานวนเวลาที่ขาดไป โดยการลาคลอดบุตรอนุญาตใหลาไดไมเกิน 6 เดือน 

- แพทยผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิลาทุกประเภท ไดปละ 10 วัน ครั้งละไมเกิน 5 วัน  แตไมมีการสะสม

และการอนุมัติขึ้นอยูกับความเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฝกอบรมในกรณีที่ลาหยุดมากเกินไป  ทาง

ภาควิชาอาจจะตองใหทํางานชดเชย 

 - แพทยผูเขารับการฝกอบรมปที ่1 และปที ่2 จะไดรับการจัดสรรใหมีชวงเวลาเตรียมงานวิจัยคนละ 

1 สัปดาหตอป 

 

 คาตอบแทน  

- จัดใหมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตําแหนง และงานที่ไดรับมอบหมายตาม

หลักเกณฑการเบิกจายของศูนยการแพทยฯ 

- แพทยชั้นปที่ 1 อยูเวร > 9 วัน และเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 เวร (8 ชม.)  จํานวน 13,000 บาท/เดือน 

คา พ.ต.ส.  จํานวน 5,000 บาท/เดือน 

- แพทยชั้นปที่ 2 อยูเวร >8วัน และเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 เวร (8 ชม.)  จํานวน 15,000 บาท/เดือน 

  คา พ.ต.ส.  จํานวน 5,000 บาท/เดือน 

- แพทยชั้นปที่ 3 อยูเวร >6วัน และเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 เวร (8 ชม.)  จํานวน 22,000 บาท/เดือน 

- แพทยชั้นปที่ 4 อยูเวร >6วัน และเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 เวร (8 ชม.)  จํานวน 22,000 บาท/เดือน 
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สวัสดิการรักษาพยาบาล 

 สิทธิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย ตามหลักเกณฑสวัสดิการรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2.5 ขอควรระวังและบทลงโทษ 

 - แพทยผูเขารับการฝกอบรมหามไปทําผาตัดใหญผูปวยโรคทางออรโธปดิกสในโรงพยาบาลเอกชนโดย 

ลําพัง  เพราะอาจเกิดผิดพลาดหรือมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นกบัผูปวยจนมีปญหาเสื่อมเสียมาถึงสถาบัน 

 - แพทยผูเขารับการฝกอบรมไมควรเปดคลินิกสวนตัว 

 - แพทยผูเขารับการฝกอบรมจะตองไมบกพรองตอหนาที่ที่รับผิดชอบ  และไมทําความผิดรายแรงใดๆ 

เชน  การขาดงาน  การไมขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันที่มีหนาที่รับผิดชอบ  โดยไมมีเหตุผลอันควร  ใน

กรณีดังกลาว  แพทยผูเขารับการฝกอบรมอาจจะไดรับโทษโดยใหออกจากการฝกอบรม  หรือไมสงชื่อเขาสอบ

วุฒิบัตรฯ  หรือใหทํางานเพิ่มเติมจนครบ 

 - แพทยผูเขารับการฝกอบรมที่เปนหญิงที่ตั้งครรภ  และคลอดบุตรในระหวางการฝกอบรมจะตอง

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบระยะเวลาที่ลา 

 

2.6 งานดานการเรียนการสอน 

งานดานการเรียนการสอนนสิิตแพทย และแพทยฝกอบรมรุนนอง 

- แพทยฝกอบรมจะมีหนาที่ถายทอดความรูและประสบการณใหแพทยฝกอบรมรุนนองตลอดชวงเวลา

การฝกอบรม 

 - แพทยฝกอบรมจะไดรับมอบหมายใหสอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 ซึ่งขึ้นปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ เปนกลุม 

(กลุมละ 3 สัปดาห) ที่หอผูปวยสามัญออรโธปดิกส 

 - แพทยฝกอบรมทุกคนมีหนาที่สอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 ที่ขึ้นปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ ซึ่งการฝกสอนนิสิต

แพทย เปนการทบทวนและสรุปความรูของแพทยฝกอบรมอีกทางหนึ่ง 

- แพทยฝกอบรม ไดรับมอบหมายใหมีการสอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 ในหัวขอที่ไดรับมอบหมายให 

 

3. การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนชั้นป 

สถาบันฝกอบรมตองแจงกระบวนการการวัดและประเมินผลใหแพทยฝกอบรมไดรับทราบ โดยสามารถ

ตรวจสอบและอุทธรณไดเมื่อตองการสถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย

ฝกอบรมเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละชวง/ปตามรูปแบบและวิธีการที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนดรวมทั้งจะไดรับการ

ประเมินจากราชวิทยาลัยฯ อีกอยางนอย ปละ 1 ครั้ง  เพื่อใหสถาบันพิจารณาใชในการเลื่อนระดับชั้นป การ

ฝกอบรมหรือเพื่อเปนขอมูลปอนกลับแกผูเขารับการฝกอบรมในการพัฒนาตนเองสถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีการ

ประเมินแพทยฝกอบรมระหวางการฝกอบรมครอบคลุมทั้งดานความรูทักษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทยใน 
 

- 13 - 



มิติตางๆ ดังนี้ 

การประเมินภายในสถาบัน 

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะหลักโดยอาจารย 

 อาจารยจะตองประเมินการปฏิบัติงานและใหคะแนนในดานตางๆกับแพทยที่ปฏิบัติงานในสาย

หรืออนุสาขาเมื่อครบเดือน  (ภาคผนวกท่ี 4  แบบประเมินการปฏิบัติงาน) 

มิติท่ี 2 การตรวจเวชระเบียนผูปวยใน 

 จัดใหมีการสุมประเมินเวชระเบียนในทุก 3 เดือน และนําผลที่ไดมาแจงแพทยใชทุนเพื่อใหมีการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

มิติท่ี 3 การตรวจเวชระเบียนผูปวยนอก 

 จัดใหมีการสุมประเมินเวชระเบียนนอกทุก 3 เดือน และนําผลที่ไดมาแจงแพทยใชทุนเพื่อใหมี

การปรับปรุงและพัฒนา 

มิติท่ี 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และ/หรือราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสฯ 

 จัดใหมีการสอบประเมินประจําปโดยเนื้อหาการสอบจะเปนไปตามสมรรถนะหลักของแตละ

ระดับชั้นป โดยจัดเปนขอสอบ MCQ ,CRQ และ OSCE 

มิติท่ี 5 การรวมกิจกรรมวิชาการสวนกลาง 

         จะตองเขารวมกิจกรรมสวนกลางตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

มิติท่ี 6 การประเมินการวินิจฉัยโรคและหัตถการ (Summary Discharge Diagnosis)  

         จะมีการประเมินโดยอาจารยเมื่อแพทยฝกอบรมผานการปฏิบัติงานกับอาจารยแตละทาน 

มิติท่ี 7 การรายงานประสบการณการตรวจผูปวยนอก-ผูปวยใน (ชื่อโรค และหัตถการ) 

มิติท่ี 8 การรายงานประสบการณการเรียนรู ความรูบูรณการทางการแพทย 

มิติท่ี 9 การรายงานประสบการณการเรียนรูระดับ L3 และ L4ในการทําconference, การศึกษาผูปวย, 

การศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

          จะตองรายงานประสบการณการตรวจผูปวยนอก-ผูปวยใน (ชื่อโรค และหัตถการ) ใน E- log 

book ของราชวิทยาลัยฯ และ log book ของภาควิชา 

มิติท่ี 10 การประเมินสมรรถนะโดยผูรวมงาน 

            จะมีการประเมินโดยเจาหนาที่ ward, OPD, OR, ER  เมือ่แพทยฝกอบรมผานการปฏิบัติงาน

ทุก 6 เดือน และมีการแจงใหแพทยผูฝกอบรมทราบเพื่อปรับปรุงการทํางานตอไป 

มิติท่ี 11 การประเมินสมรรถนะโดยผูปวย 

            จะมีการประเมินโดยผูปวยหรือญาติผูปวยในเพื่อใหแพทยฝกอบรมผานปรับปรุงการทํางาน

ตอไป 

มิติท่ี 12 การประเมินคณุภาพการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน 

            จัดใหมีการสุมประเมินเวชระเบียนในทุก 3 เดือนและนําผลที่ไดมาแจงแพทยใชทุนเพื่อใหมีการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
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3.1 การประเมินจากสวนกลางโดยราชวิทยาลัยฯ  

ชั้นปที่ 1 

- Basic surgical sciences  

- Basic knowledge in research  

ชัน้ปที่ 2 

- Basic science in Orthopaedics 

- Basic course in fracture management  

- Summative assessment  

ชั้นปที่ 3 

- ผานการอบรม Basic surgical exposure หรือหลักสูตรใกลเคียงที่ไดรับการรับรองจาก 

  ราชวิทยาลัยฯ 

- Summative assessment  

ชั้นปที่ 1 - 4 

- แพทยฝกอบรมทําการบันทึกขอมูลประสบการณการทําหัตถการ ลงใน Electronic logbook   

  ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนดในแตละปการศึกษา 
 

ผลการประเมินนําไปใชในกรณีตอไปนี้ 

1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปโดยเกณฑผานตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดกอน

การเขาฝกอบรม 

2. เพือ่ใชในการตัดสินผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรเมื่อจบการฝกอบรมในระดับชั้นปที ่4 
 

3.2 เกณฑการเลื่อนระดับชั้นป 

     1. ปฏิบัตงิานไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด 

     2. ผานการประเมินตามมิติตางๆ ที่กําหนด 

  แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 1 

 1. ผานการประเมินจากหนวยงานที่ไปฝกอบรม ไดแก  

  - พยาธิวิทยา   1  เดือน 

  - วิสัญญีวิทยา  1  เดือน 

  - เวชศาสตรฟนฟู  1  เดือน 

  - trauma  2  เดือน 

  - ปฏิบัติงานในสาย 7  เดือน 

2. ผานการประเมินในดานสมรรถนะหลัก โดยอาจารยแพทย 

3. มโีครงรางงานวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการราชวิทยาลัยฯ และเตรียมขอรับการ 

พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯของมหาวิทยาลัย 
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4. ผานการประเมินจากสวนกลางโดยราชวิทยาลัยดังนี้ 

  - Basic surgical sciences  

  - Basic knowledge in research  

5. ผานการอบรม ACLS 
 

 แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 2 

1. การประเมินจากหนวยงานที่ไปฝกอบรม ไดแก  

  - อายุรศาสตรโรคขอ 1  เดือน 

  - Sport   1  เดือน 

  - Hip and knee 1  เดือน 

   - Spine  1  เดือน 

  - Trauma  2  เดือน 

  - ปฏิบัติงานในสาย   6  เดือน 

2. ผานการประเมินในดานสมรรถนะหลัก โดยอาจารยแพทย 

3. มีโครงรางงานวิจัยที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯของมหาวิทยาลัย 

4. ผานการประเมินจากสวนกลางโดยราชวิทยาลัยดังนี้ 

  - Basic science in Orthopaedics 

  - Basic course in fracture management  

  - Summative assessment 
     

แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 3 

1. การประเมินจากหนวยงานที่ไปฝกอบรม ไดแก  

  -วิชาเลือก   1  เดือน 

  - Tumor  1  เดือน 

  - Hand  1  เดือน 

  - Hip and knee 1  เดือน 

  - Pediatric  1  เดือน 

  - Trauma  1  เดือน 

  - ปฏิบัติงานในสาย 6  เดือน 

  2. ผานการประเมินในดานสมรรถนะหลัก โดยอาจารยแพทย 

3. ควรเก็บขอมูลงานวิจัยครบพรอมที่จะวิเคราะห 

4. ผานการประเมินจากสวนกลางโดยราชวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

  - ผานการอบรม Basic surgical exposure หรือหลักสูตรใกลเคียงที่ไดรับการรับรองจาก 

    ราชวิทยาลัยฯ 

  - Summative assessment  
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แพทยฝกอบรมชั้นปที่ 4 

1. การประเมินจากหนวยงานที่ไปฝกอบรม ไดแก  

  - วิชาเลือก   2  เดือน 

  - Tumor  1  เดือน 

  - Hip and knee 1  เดือน 

  - Pediatric  2  เดือน 

  - Trauma  1  เดือน 

  - Hand  1  เดือน 

  - Foot and ankle 1  เดือน 

  - Spine  2  เดือน 

  - Sport  1  เดือน 

2. ผานการประเมินในดานสมรรถนะหลัก โดยอาจารยแพทย 

3. มีงานวิจัยสมบูรณพรอมตีพิมพ 

3. การสอบขอเขียนเพื่อการประเมินความรูที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด จัดสอบโดยภาควิชา   

ซึ่งจะจัดใหมีการสอบในปลายปการศึกษาของแตละป  โดยอิงความรูความสามารถตามระดับชั้นป 

เกณฑการประเมินเกณฑการผานผูฝกอบรมจะตองไดคะแนนประเมินการปฏิบัติงานจากอาจารย 

ผูรวมงาน ผูปวยและญาติ และแพทยผูฝกอบรมดวยกันเกิน 70% จึงจะมีสิทธิสอบเลือนชั้นปในเดือนสุดทายของป

การศึกษาและจะตองทําคะแนนรวม (คะแนนประเมินการปฏิบัติงาน+คะแนนสอบประเมินประจําป) ไดไมต่ํากวา

60% จึงจะไดรับการเลื่อนชั้นป  ถาคะแนนไมผานจะจัดใหมีการสอบซอมใหมหลังจากการสอบครั้งแรก 1 เดือน 

ถาไมผานถือวาไมไดรับการเลื่อนชั้น 

4. แพทยฝกอบรมทําการบันทึกขอมูลประสบการณการทําหัตถการ ลงใน Electronic logbook ตามที่

ราชวิทยาลัยฯ กําหนดในแตละปการศึกษา   

 

แนวทางการการดําเนินการกรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นป 

1. แจงผลการประเมินใหแพทยฝกอบรมรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินของราชวิทยาลัยฯ 

พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกํากับดูแล และการประเมินซ้ํา  

2. เมื่อแพทยฝกอบรมลงชื่อรับทราบ ใหสงสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งใหอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบราชวิทยาลัยฯ 

 

แนวทางการอุทธรณ 

 หากแพทยผูฝกอบรมไมยอมรับในผลการประเมินตางๆ หรือมีเรื่องรองเรียนสามารถเขียนคํารองตอ

คณะกรรมการดูแลการฝกอบรมซึ่งจะนําเรื่องเขาประชุมและดําเนินการแกไข ถาแพทยผูฝกอบรมยังไมพอใจในผล

การตัดสินสามารถรองเรียนตอหัวหนาภาควิชาใหพิจารณาเปนลําดับตอไป 
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แนวทางการดําเนินการเพื่อยุติการฝกอบรม 

1. การลาออก แพทยฝกอบรมตองทําเรื่องชี้แจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 2 

สัปดาห  เมื่อสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพกัการปฏิบัตงิานแลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพื่อ

เห็นชอบและแจงตอแพทยสภาการลาออกจะถือวาสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากแพทยสภา 

2. การใหออก 

    2.1 ปฏบิัตงิานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวย

หรือตอชื่อเสียงของสถาบันฝกอบรม 

    2.2 ปฏบิัตงิานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ

ตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑเมื่อสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก ใหทําการแจงแพทย

ฝกอบรมรับทราบพรอมใหพักการปฏิบัติงาน แลวทําเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะตอง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดวยหัวหนาสถาบันฝกอบรมอื่น จํานวน 3 คน และกรรมการ

ภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพื่อดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห  ภายหลังจากไดรับเรื่องผลการสอบสวน

จะถูกนําเสนอตอที่ประชุม คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็นถาสมควรใหออกจึงแจงตอ

แพทยสภาจนเมื่อไดรับการอนุมตัิจึงถือวาการใหออกสมบูรณถาเห็นวายังไมสมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบัน

ฝกอบรมพรอมคําแนะนํา 

 

การวดัและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

แพทยฝกอบรมที่มีสิทธิ์เขารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตองมีคุณสมบัติผานการฝกอบรมตามหลักสูตร

จนครบถวนตามเกณฑในสถาบันฝกอบรมที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง 

วิธีการประเมินประกอบดวย 

- การประเมินเจตคติ พฤตินิสัย คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ โดยสถาบันฝกอบรม 

- การประเมินสมรรถนะหลักโดยสถาบันฝกอบรมและราชวิทยาลัย 

- การสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

วิธีการประเมินประกอบดวย 

การประเมินภาคทฤษฎี 

1. การสอบดวยขอสอบปรนัย     รอยละ 40 

2. การสอบดวยขอสอบอัตนัยสั้น     รอยละ 20 

3. การสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางออรโธปดิกสและศัลยศาสตร รอยละ 10 

การประเมินภาคปฏิบัติ  

1. การสอบทักษะทางคลินิก     รอยละ 10 

2. การประเมินดวยการสอบสัมภาษณ    รอยละ 10 

การประเมินผลงานวิจัย      รอยละ 10 
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เกณฑการตัดสิน : ตองประเมินผานในทุกดานดังนี้  

- เจตคติพฤตินิสัยคุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

- การประเมินสมรรถนะหลัก 

- การสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตรและออรโธปดิกสตามเกณฑที่กําหนด  

- การประเมินความรูและผลงานวิจัยตามขั้นตอนและเกณฑที่กําหนดในทุกขั้นตอน  

- การประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแตละวิธีการใชการตัดสินแบบอิงเกณฑ โดยตองไดคะแนน

สอบไมนอยกวา คะแนนผานขั้นต่ํา (Minimal passing score) ของการประเมินแตละวิธี 

 

4. การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ 

 การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ภาควิชาฯ และคณะฯ จัดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเปน

หนาที่หนึ่งของแพทยฝกอบรมที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยฯ ไดแก 

 4.1 กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งจัดโดยคณะฯ เชน งานทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหมงานวัน

สงกรานต งานแสดงมุทิตาจิต เปนตน 

4.2 กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งจัดโดยภาควิชาฯ เชน งานทําบุญเนื่องในวันขึ้นปใหมของภาควิชาฯ 

เปนตน 

 4.3 กิจกรรมอ่ืนๆ ไดแกกิจกรรมดานกีฬา หรือ กิจกรรมสงเสริมความสามัคคี ภาควิชาสงเสริมใหบุคลากร

มีโอกาสออกกําลังกายเพื่อพัฒนาทางดานสุขภาพของรางกายและจิตใจ เปนการสรางเสริมสุขภาพ และสงเสริม

ความสามัคคีสําหรับบุคลากรทั้งแพทยฝกอบรมและอาจารยประจําภาควิชาเชนการแขงขันฟุตซอลประจําปของ

ราชวิทยาลัยฯ  การแขงขันฟุตบอลประจําปของชุมนุมฟุตบอลสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตรมศวกิจกรรมคุณภาพ

งานบริการเพื่อการการพัฒนาและรับรองคุณภาพ (HA) กิจกรรมออกหนวยแพทยกิจกรรมงานเลี้ยงศิษยเกาในงาน

ประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19 - 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่1 (ของคูมอืหลกัสูตร) 
 

ตารางการหมุนเวียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่2 (ของคูมอืหลกัสูตร) 
 

ตาราง topic review 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดือน หัวขอ แพทยฝกอบรม อาจารยผูควบคุม 

มิถุนายน   - Cubital tunnel syndrome  

- Management of acetabular bone loss & pelvic   

  discontinuity  

แพทยชั้นปที่ 2 

แพทยชั้นปที่ 3 

 

อนุสาขา Hand 

อนุสาขา Hip & Knee 

กรกฎาคม - Lateral ankle instability  

- Management of meniscal pathology  

แพทยชั้นปที่ 2 

แพทยชั้นปที่ 2 

อนุสาขา Foot & Ankle 

อนุสาขา Sports 

สิงหาคม - Approach to bone and soft tissue tumor  

- Complex wrist fracture dislocation  

แพทยชั้นปที่ 2 

แพทยชั้นปที่ 3 

อนุสาขา tumor 

อนุสาขา Hand 

กันยายน - Periprosthetic fracture of hip and knee  

- Pediatric spine deformity  

แพทยชั้นปที่ 2 

แพทยชั้นปที่ 3 

อนุสาขา Hip & Knee

อนุสาขา Spine 

ตุลาคม - Principles of open fracture management  

- Cavovarus foot deformity  

แพทยชั้นปที่ 1 

แพทยชั้นปที่ 3 

อนุสาขา Hand 

อนุสาขา Foot & Ankle 

พฤศจิกายน - Fracture of femoral neck & intertrochanteric fracture  

- Spine injury in polytrauma patients  

แพทยชั้นปที่ 1 

แพทยชั้นปที่ 3 

อนุสาขา Hip & Knee

อนุสาขา Spine 

ธันวาคม - Fracture healing, calcium metabolism and vitamin D  

- Management of fail shoulder surgery  

แพทยชั้นปที่ 1 

แพทยชั้นปที่ 3 

อนุสาขา tumor 

อนุสาขา Sports 

มกราคม - Biceps tenopathy  

- Musculoskeletal infection  

แพทยชั้นปที่ 2 

แพทยชั้นปที่ 2 

อนุสาขา Sports 

อนุสาขา tumor 

กุมภาพันธ  - Lisfranc injury  

- Shoulder instability  

แพทยชั้นปที่ 1 

แพทยชั้นปที่ 2 

อนุสาขา Foot & Ankle 

อนุสาขา Sports 

มีนาคม  - Pre and post-operative management of TKA  

- Metastasis spine disease  

แพทยชั้นปที่ 1 

แพทยชั้นปที่ 2 

อนุสาขา Hip & Knee

อนุสาขา Spine 

เมษายน  - Ulnar tunnel syndrome, Radial tunnel syndrome,  

  Anterior interosseous nerve syndrome and pronator  

  syndrome  

- Office pediatric orthopedics  

แพทยชั้นปที่ 1 

 

 

แพทยชั้นปที่ 1 

อนุสาขา Hand 

 

 

อนุสาขา Pediatric 

พฤษภาคม  - Upper cervical spine injury  

- Carpal tunnel syndrome  

แพทยชั้นปที่ 1 

แพทยชั้นปที่ 2 

อนุสาขา Spine 

อนุสาขา Hand 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่3 (ของคูมอืหลกัสูตร) 
 

รายชื่ออาจารยและผูควบคุมงานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่4 (ของคูมอืหลกัสูตร) 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินเจตคติและการปฏิบัติงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 


