
เกณฑการเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย
อนุสาขาออรโธปดิกสเด็ก (Pediatric Orthopaedics)

1. ช่ือหลักสูตร
ช่ือภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด

เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาออรโธปดิกสเด็ก

ช่ือภาษาอังกฤษ Fellowship Training for certificate in Pediatric Orthopaedics

2. ช่ือประกาศนียบัตร
ช่ือภาษาไทย ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาออรโธปดิกสเด็ก
ช่ือภาษาอังกฤษ Certificate, Thai Subspecialty Board of Pediatric Orthopaedics

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ภาควิชาออรโธปดิคส คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร
เด็กเปนประชากรกลุมสําคัญของทุกประเทศในโลก ประชากรสวนใหญของประเทศที่แข็งแรงยอม

ไมมีความผิดปกติตัง้แตเด็ก ความผิดปกตขิองกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอพบไดตัง้แตแรกเกิด รวมทั้งการที่
เด็กบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุตางๆ ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ การรักษาโรคทางออรโธปดิกสในเด็กจึงมีความสําคัญเปน
อยางย่ิง โดยเฉพาะปจจบุัน อัตราสวนของประชากรเด็กลดลงเทียบกับผูสูงอายุ เด็กย่ิงเปนส่ิงมีคาสําหรับ
ครอบครัวและประเทศเพ่ิมขึ้น

การรักษาโรคทางออรโธปดิกสในเด็ก นอกจากจะรักษาโรคที่กําลังเปนปญหาขณะผูปวยมาพบแพทย
แลว ยังเปนการปองกันหรือบรรเทาความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อ
ในอนาคต จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2548 ประชากรเด็กไทยที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีถึง 17.9
ลานคน ขณะที่ปจจุบันมีแพทยสาขานี้ประมาณ 20 คน นับไดวาเปนแพทยสาขาที่ขาดแคลนเปนอยางย่ิง จึงควร
ไดรับการสงเสริมใหมีการอบรมเพ่ิมขึ้นอยางเรงดวน

5. กําหนดการเปดการฝกอบรม
เริ่มเปดฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป

6. อาจารยแพทยประจําหลักสูตร
6.1 รองศาสตราจารยพรชัย มูลพฤกษ
6.2 ผูชวยศาสตราจารยภัทรวัณย วรธนารัตน
6.3 อาจารยอํานวย จิระสิริกุล (อาจารยพิเศษ)
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7. ระยะเวลาการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 1 ป (12 เดือน)

8. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ ดังนีค้ือไดรบัวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตฯิ สาขา

ศัลยศาสตรออรโธปดิกสจากแพทยสภา หรือเปนผูที่ไดรับวุฒบิัตรฯ สาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกสจากสถาบัน
ตางประเทศที่ไดรบัการรับรองจากแพทยสภาหรือราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

9. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
เม่ือสําเร็จจากการฝกอบรม ผูผานการฝกอบรมมีความรูความสามารถ ดังนี้

9.1 ใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาที่ซับซอนเก่ียวกับศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
และครบวงจร

9.2 ติดตอส่ือสาร ใหการศึกษาและถายทอดความรูแกบคุลากรทางการแพทยทุกระดบัเก่ียวกับการดูแลรักษา
ผูปวยที่มีปญหาเก่ียวกับศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร

9.3 มีวิจารณญาณที่ถูกตองในการพิจารณาขอมูลทางการแพทยเก่ียวกับศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็กและทํา
การวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและแกปญหาที่ซับซอนเก่ียวกับศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็กไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

9.4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเจตคตทิี่ดีตอผูปวยและญาติของผูปวย ตลอดจนผูรวมวิชาชีพและชุมชน
โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมและศกัดิ์ศรีแหงวิชาชีพและกฎหมาย

10. เนื้อหาการฝกอบรมโดยสังเขป (รายละเอียดอยูในภาคผนวก)
10.1 ความรูพื้นฐานทางดานออรโธปดกิสเด็ก

10.1.1 กายวิภาคประยุกตช้ันสูง วิทยาการเคล่ือนไหว ชีววิทยาช้ันสูงและชีวกลศาสตรช้ันสูงของระบบ
กลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ

10.1.2 สรีระวิทยาช้ันสูงของเนื้อเย่ือและระบบตางๆ ในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
10.1.3 ลักษณะการบาดเจบ็และพยาธิวิทยาที่พบในระบบกลามเนื้อ กระดกู เอ็นและขอที่เกิดในเด็ก
10.1.4 ขบวนการวินิจฉัยการบาดเจ็บ โรคและความผิดปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอที่

เกิดในเด็ก
10.1.5 การตรวจพิเศษเพ่ือการวินิจฉัยการบาดเจ็บ โรคและความผดิปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก

เอ็นและขอในเด็ก
10.1.6 การดูแลรักษาทั้งการผาตัดและการรักษาโดยอนุรักษนิยมในผูปวยที่มีการบาดเจ็บ โรคและความ

ผิดปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอในเด็ก
10.1.7 การประเมินและการฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจของผูปวยที่ไดรบัการรักษาหลังการบาดเจ็บ โรค

และความผิดปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอในเด็ก
10.1.8 แนวทางการปองกันอบุัติภัยและความผิดปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอในเด็ก
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10.2 ทักษะการดแูลรกัษาผูปวยทางดานออรโธปดกิสเด็ก
10.2.1 ความสามารถในการใหการวินิจฉัยทางคลินิกในผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
10.2.2 ความสามารถในการใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจและวินจิฉัยผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยาง

ถูกตอง
10.2.3 ความสามารถในการวางแผนการรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตองความสามารถใน

การผาตัดแกไขและรักษาเนื้อเย่ือและอวัยวะตางๆ ในระบบกลามเนื้อ กระดูกเอ็นและขอใน
ผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง

10.2.4 ความสามารถในการดูแลผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัดไดอยางถูกตอง
10.3 งานวิจัย

ทํางานวิจัยหรือโครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณดวยตนเองอยางนอย 1 เรื่อง ซ่ึงอาจ
เปนงานวิจัยดานคลินิก หรือดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานก็ได ที่มีคุณสมบัติที่อนุสาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็ก
ใหการรับรองและเสนอผลงาน ในการประชุมใหญของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

11. การจัดประสบการณการเรียนรู
11.1 การรวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆของอนุสาขาฯโดยสม่ําเสมอ ดังนี้

11.1.1 Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
11.1.2 Journal Club ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
11.1.3 Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
11.1.4 Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห
11.1.5 Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง
11.1.6 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของที่จดัโดยสถาบันฝกอบรม
11.1.7 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของที่จดัโดย/ในนามของราชวิทยาลัย

ฯ
11.1.8 Research conference ไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง

11.2 การปฏบิัติงานทางคลนิิกดังนี้
11.2.1 ปฏิบตัิงานในสถาบันหลักไมนอยกวา 9 เดือน
11.2.2 ปฏิบตัิงานในสถาบันสมทบที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองไมเกิน 3 เดือน
11.2.3 ในกรณีฝกอบรมในสถาบันรวมใหปฏบิัติงานในสถาบันรวมอยางนอย 4 เดือนตอสถาบัน (รวม

อยางนอย 8 เดือน) และปฏิบัตงิานในสถาบันสมทบรวมระยะเวลา 4 เดือน
11.2.4 การดูแลผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก
11.2.5 การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล
11.2.6 การดูแลผูปวยทีค่ลินิกเฉพาะทาง
11.2.7 การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลแกหนวยงานอื่น
11.2.8 การชวยผาตัดและการผาตัดเองในหองผาตดั

11.3 ประสบการณการผาตัดท่ีสําคัญ ดังนี้
11.3.1 ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแล หรือภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย
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11.3.2 ทําการผาตัดรักษาผูปวยดวยตนเองสําหรับโรคทางดานศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็กไมนอยกวา
10 ราย

11.3.3 ทําการผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มีปญหาทางศัลยศาสตรออร
โธปดิกสเด็กที่ซับซอนไมนอยกวา 10 ราย

11.3.4 เปนผูชวยผาตัดมือที่หนึ่ง (first assistant) ในการผาตัดตางๆ ไมนอยกวา 40 ราย
11.3.5 ใสเฝอกเพ่ือรักษาโรคทางดานออรโธปดิกสเด็ก ไมนอยกวา 50 ราย

11.4 เสนอผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณในการประชุมวิชาการประจําป
ของราชวิทยาลัยฯและ/หรือตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองอยางนอย 1 เรื่อง

12. การประเมินผูเขารับการฝกอบรม
ผานการประเมินจากการปฏิบัติงานในแตละหนวยงานที่เขาฝกอบรม

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็ก ที่แตงตั้งโดยราชวิทยาลัยฯ

มีหนาที่ในดานการประกันคุณภาพการฝกอบรมดังนี้
13.1 กําหนดคุณสมบัติ ประเมินและกํากับสถาบันที่สามารถใหการฝกอบรมอนุสาขาศัลยศาสตรออรโธป

ดิกสเด็กตามมาตรฐานของแพทยสภา
13.2 ดําเนินการประเมินและสอบผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรตามแนวทางที่สอดคลองกับการ

ประเมินของแพทยสภา แลวรายงานราชวิทยาลัยฯ เพ่ือการรับรอง
14. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ และแจงผลการดําเนินการใหราชวิทยาลัยฯรับทราบอยางนอยทุก 3 ป
ภาคผนวก
รายละเอียดของเนือ้หาวิชาและการจัดประสบการณการเรียนรู
1. เนื้อหา

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมตามหลักสูตร ผูผานการฝกอบรมจะตองมีความรู ความสามารถตามเนื้อหาดังตอไปนี้
1. ความรูทางทฤษฎี

1.1 Developmental and surgical anatomy of the immature musculoskeletal and related system
1.2 Biomechanics and kinetics of the immature musculoskeletal system
1.3 Pathogenesis and pathophysiology of the pediatric orthopaedic diseases and disorders
1.4 Diagnosis and management of the pediatric orthopaedic diseases or disorders
1.5 Prevention of the pediatric orthopaedic diseases and disorders
1.6 Habilitation and rehabilitation of the patients who have the pediatric orthopaedic diseases

and disorders
1.7 Core curriculum divided into 2 categories

1.7.1 General
1.7.2 Regional
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1.7.1 General
Normal Growth & Development

Prenatal testing
Growth
Developmental milestones
Enchondral ossification
Intramembranous bone formation
Muscle growth
Timing of ossification centers
Timing of secondary sexual characteristics
Walking gait
Physiologic angulation/torsion/proportion of children

Genetics
Chromosomal disorders
Autosomal dominant disorders
Autosomal recessive disorders
Down's syndrome
Ehlers-Danlos syndrome
Sex linked dominant disorders
Sex-linked recessive disorders

Congenital Deficiencies
Congenital deficiencies of the upper limb

Skeletal Dysplasias
Short stature
Achondroplasia
Arthrogryposis
Osteogenesis imperfecta
Multiple epiphyseal dysplasia (MED)
Spondyloepiphyseal dysplasia (SED)
Infantile cortical hyperostosis

Diseases of Muscle
Duchenne muscular dystrophy
Becker muscular dystrophy
Congenital muscular dystrophy
Congenital myopathies
Fascioscapulohumeral dystrophies
Limb-girdle muscular dystrophy
Myotonia congenita
Myotonic dystrophy

Blood Dyscrasias
Hemophilia
Sickle cell disease and related hemoglobinopathies

Benign Tumors
Aneurysmal bone cyst
Chondroblastoma
Eosinophilic granuloma
Fibrous cortical defect
Fibrous dysplasia
Giant cell tumor
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Hereditary multiple exostoses (HME)
Ollier's disease (multiple enchondromatosis)
Osteochondroma
Osteoid osteoma
Unicameral bone cyst

Malignant Tumors
Ewing's sarcoma
Osteosarcoma

Endocrine & Metabolic
Gaucher's disease
Hypervitaminosis
Hypophosphatasia
Juvenile osteoporosis
Mucopolysaccharidoses
Parathyroid disorders
Renal osteodystrophy
Rickets & osteomalacia
Scurvy
Thyroid disorders

Infection
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Septic arthritis
Subacute osteomyelitis

Trauma
Child abuse
Fractures associated with head injury
Fractures of the physis
Open fractures
Osteochondral fractures
Overuse injuries
The multiply injured child (Musculoskeletal aspects)
The multiply injured child (Other systems)

Miscellaneous
Basic science for surgery in pediatric patient

Anesthesia and analgesia for pediatric patient

Heavy metal intoxication
Idiopathic chondrolysis
Juvenile arthritis
Marfan syndrome
Multifactorial disorders
Myositis ossificans
Myelodysplasia
Postural deformations
Prosthetics and orthotics
Streeter's dysplasia

Neurologic Disorders
Cerebral palsy
Friedreich ataxia
Hereditary motor sensory neuropathies
Spinal muscular atrophy
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Poliomyelitis

1.7.2 Regional
Upper extremity

Birth brachial plexus palsy
Cervical Spine Fractures

Hand and wrist
Fractures of the hand and wrist

Forearm
Congenital dislocation of radial head
Fractures of distal radius and Galeazzi fracture
Fractures of radial head and neck
Fractures of the shaft of the radius and ulna
Monteggia fractures
Radioulnar synostosis

Elbow
Dislocation of the elbow
Osteochondritis dissecans - elbow

Arm
Fractures of the humeral shaft
Fractures of the proximal humerus
Fractures of the lateral humeral condyle
Fractures of the medial humeral epicondyle
Supracondylar fracture of the humerus

Shoulder
Acromioclavicular dislocations and distal clavicle fractures
Dislocation of the shoulder
Fractures of the scapula
Sternoclavicular dislocation
Sprengel's deformity

Spine
Atlanto-axial subluxation
Congenital kyphosis
Congenital scoliosis
Hypermobility of cervical spine
Klippel-Feil syndrome, Congenital malformations of the cervical spine
Kyphosis
Lumbar (and thoracolumbar) fractures
Neuromuscular scoliosis
Postural kyphosis
Scheuermann's kyphosis
Scoliosis (Infantile and Juvenile)
Scoliosis, Idiopathic (>40 degrees)
Scoliosis, Idiopathic (<40 degrees)
Spondylolisthesis
Spondylolysis
Thoracic fractures
Torticollis
Spondyloarthropathies

Lower extremity
Amputations
Growing pains
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Leg length discrepancy, 2-5 cms
Leg length discrepancy, >5 cms
Leg length discrepancy - assessment and natural history
Osteochondritis dissecans - lower extremity
Torsional problems

Foot
Accessory navicular
Acquired flatfoot
Adolescent bunion
Cavus foot
Clubfoot, infant
Clubfoot, other
Congenital vertical talus
Curly toes
Dislocations of the foot
Fractures of the calcaneus
Fractures of the talus
Fractures of the tarsals and metatarsals
Fractures of the phalanges
Pes planovalgus
Polydactyly
Puncture wounds of the foot
Tarsal coalition

Leg
Congenital pseudarthrosis of the tibia
Distal tibial physeal fractures
Fibular hemimelia
Fractures of tibial tubercle
Osgood-Schlatter disease
Postermedial bowing of the tibia
Proximal tibial metaphyseal fractures
Tibia vara
Tibial hemimelia
Tibial shaft fractures

Knee
Congenital dislocation of the patella
Congenital dislocation of the knee
Discoid meniscus
Fractures of the patella
Fractures of the tibial spine
Knee ligament injuries
Patellofemoral pain syndrome
Torn meniscus
Traumatic dislocation of the knee
Traumatic patellar dislocation

Thigh
Fractures of the distal femur
Fractures of the femoral neck
Fractures of femoral shaft

Hip
DDH - infant
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DDH - older infant
DDH - walking age
Teratologic dislocation of the hip
Proximal focal femoral deficiency
Coxa vara
Septic arthritis - hip
Transient synovitis of the hip
Idiopathic chondrolysis
Legg-Calve-Perthes syndrome
Slipped capital femoral epiphysis (SCFE)
Traumatic dislocation of the hip

Pelvis
Fractures of the pelvis
Fractures of the sacrum

2.  ทักษะทางปฏบิัติ
2.1 Diagnosis and management of the pediatric orthopaedic diseases and disorders in children,

adolescents
2.2 Performing and analysis the examination and investigation in the patients
2.3 Performing both conservation and operative treatments in the patients who have acute and

chronic conditions
2.4 Habilitation and rehabilitation of the patients who have pediatric orthopaedic diseases and

disorders
2.5 Diagnosis and management of the complication of the primary conditions and post

treatment complications
2.6 Prescription of the common used orthotics and prostheses for the patients who have

pediatric orthopaedic diseases and disorders
3 งานวิจัย

3.1 มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการทําวิจัย
3.2 สามารถนําเสนอโครงรางเละผลงานวิจัย
3.3 สามารถวิเคราะหและอภิปรายผลงานวิจัย
3.4 ทํางานวิจัยเสรจ็ 1 เรื่อง เปนงานวิจัยดานคลินิก หรืองานวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่สาขา/ภาควิชารับรอง

4 เจตนคตใินวิชาชีพ
4.1 มีความมุงม่ันทีจ่ะทําใหผูปวยและครอบครัวหายจากโรคหรือการบาดเจบ็ทั้งทางรางกายและจติใจ
4.2 มีความใฝรูศึกษาคนควาวิชาการอยางสมํ่าเสมอ

2. การจัดประสบการณการเรียนรู
1. สวนรวมในกิจกรรมการศึกษา ดงันี้

1.1 Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.2 Journal Club ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.3 Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
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1.4 Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห
1.5 Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง
1.6 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของที่จดัโดยสถาบันฝกอบรม
1.7 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของที่จดัโดย/ในนามของราชวิทยาลัยฯ
1.8 Research conference ไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง

2. ไดปฏบิัติงานดานการรักษาผูปวยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
2.1 ปฏิบตัิงานในสถาบันหลักไมนอยกวา 9 เดือน
2.2 ปฏิบตัิงานในสถาบันสมทบและสถาบันรวมที่ราชวิทยาลัยฯรับรอง ในระยะเวลาตามเกณฑของราชวิทยาลัยฯวาดวย

เรื่องสถาบันสมทบและสถาบันรวม (3-4 เดือน)
2.3 การดูแลผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก
2.4 การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล
2.5 การดูแลผูปวยทีค่ลินิกเฉพาะทาง
2.6 การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลแกหนวยงานอื่น
2.7 การชวยผาตัดและการผาตัดเองในหองผาตดั
2.8 รับผิดชอบในการดูแลผูปวยฉุกเฉนิดานศัลยศาสตรออรโธปดิกสเดก็ โดยการรับปรึกษาปญหาจากแพทยสาขา

อื่น ทั้งในและนอกเวลาราชการ
3. ไดทําหัตถการดวยตนเองไมนอยกวาจํานวนที่ระบุ ดงันี้

3.1 ทําการใสเฝอกและผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแล หรือภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย
3.2 ใสเฝอกเพ่ือรักษาโรคทางดานออรโธปดิกสเด็ก ไมนอยกวา 50 ราย
3.3 เปนผูชวยผาตัดมือทีห่นึ่ง (first assistant) ในการผาตัดตางๆ ไมนอยกวา 40 ราย
3.4 ทําการผาตัดรักษาผูปวยดวยตนเองสําหรับโรคทางดานศัลยศาสตรออรโธปดิกสเด็กไมนอยกวา 10 ราย
3.5 ทําการผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มีปญหาทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส

เด็กที่ซับซอนไมนอยกวา 10 ราย


