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เกณฑการเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย
สาขาออรโธปดิกส อนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อประกาศนียบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุล
ศัลยศาสตร

ชื่อภาษาอังกฤษ Fellowship Training for Certificate in Hand and Reconstructive
Microsurgery

2. ชื่อประกาศนียบัตร
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาออรโธปดิกส อนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร

(ภาษาอังกฤษ) Certificate, Thai Orthopaedic Subspecialty Board of Hand and
Reconstructive Microsurgery

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ภาควิชาออรโธปดิคส  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. หลักการและเหตุผล
การบาดเจ็บ โรคและความพิการของมือและรยางคบนเปนภาวะที่พบบอย และการบาดเจ็บ

มีแนวโนมมีอุบัติการณสูงขึ้น ลักษณะทางพยาธิสภาพก็ซับซอนมากขึ้น ซึ่งมีผลเสียตอการทํางาน
ของมือและนําไปสูความพิการและทุพลภาพของผูปวย อันมีผลตอเศรษ ฐฐานะของผูปวยและ
ประเทศชาติอยางมาก

จากพัฒนาการของวิทยาศาสตรพื้นฐานทั้งชีววิทยา ชีวกลศาสตร โลหะวิทยา ตลอดจน
พัฒนาการของเคร่ืองมือผาตัด แวนขยายภาพและกลองจุลทรรศนสําหรับการผาตัด ทําใหเกิดการ
พัฒนาวิธีการผาตัดทางมือและจุลศัลยศาสตรเพื่อการรักษา แกไขและปองกันความพิการของมือ
และรยางคบนที่ซับซอนและรุนแรงมากใหไดผลดีกวาวิธีการรักษาตามพื้นฐานเดิมมาก ผูปวยที่
ไดรับการรักษาที่ถูกตองต้ังแตแรกสวนใหญสามารถกลับใชมือและรยางคบนไดดีใกลเคียงเดิม
หรือเหมือนเดิม เปนการลดการสูญเสียและความพิการไดเปนอยางดี นอกจากน้ีวิชาการในอนุสาขา



2

น้ียังมีแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาอีกมากในอนาคต เพื่อใหมีผูเชี่ยวชาญในอนุสาขาศัลยศาสตร
ทางมือและจุลศาสตรที่สามารถใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาทางมือและรยางคบนที่ซับซอน
สามารถใหการปรึกษาแกศัลแพทยออรโธปดิกสทั่วไป และสามารถทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร
ดานน้ีไดอยางตอเน่ือง ใหสอดคลองกับการพัฒนาและเศรษฐฐานะของประเทศ ราชวิทยาลัยแพทย
ออรโธปดิกสแหงประเทศไทยจึงจัดใหมีหลักสูตรน้ีขึ้น

5. กําหนดการเปดฝกอบรม
เร่ิมเปดฝกอบรมในเดือนกรกฎาคม ของทุกป

6. อาจารย
1. รองศาสตราจารยอดิศักด์ิ สังขเพ็ชร
2. อาจารยสรศักด์ิ ศุภผล
3. อาจารยอิทธิรัตน วัชรานานันท

7. ระยะเวลาการฝกอบรม
    หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 2 ป (24 เดือน)

8. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
เมื่อผานการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรมสามารถ
8.1 ใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาที่ซับซอนในอนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร ได

อยางมีคุณภาพ
8.2 ติดตอสื่อสารและใหการศึกษาตลอดจนการถายทอดความรูแกบุคลากรทางการแพทยทุกระดับและ

ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาที่เกี่ยวของกับอนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุล
ศัลยศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

8.3 การใชหลักฐานเชิงประจักษและ สรางองคความรูโดยมีสวนรวมในงานวิจัย/สรางนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการปองกันการบาดเจ็บ การดูแลรักษา และสรางเสริมสุขภาพผูปวยที่มีปญหาทั้งการบาดเจ็บ
โรค   และความผิดปกติที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับอนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร ได
อยางมี ประสิทธิภาพ

8.4 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเจตคติที่ดีตอผูปวยและญาติของผูปวย  ผูรวมวิชาชีพและชุมชน
โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพและกฎหมาย

9. เน้ือหาการฝกอบรมโดยสังเขป (รายละเอียดอยูในภาคผนวก)
9.1 ความรูพื้นฐานทางดานศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร
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9.1.1 กายวิภาคประยุกตชั้นสูง ชีววิทยาชั้นสูงและชีวกลศาสตรชั้นสูงของมือและรยางคบน
9.1.2 สรีระวิทยาชั้นสูงของเน้ือเยื่อและระบบตางๆในรยางคบน
9.1.3 ลักษณะการบาดเจ็บและพยาธิวิทยาที่พบในมือและรยางคบน
9.1.4 ขบวนการวินิจฉัยการบาดเจ็บ โรคและความผิดปกติของมือและรยางคบน
9.1.5 การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยการบาดเจ็บ โรคและความผิดปกติของมือและรยางคบน
9.1.6 การดูแลรักษาทั้งการผาตัดและการรักษาโดยอนุรักษนิยมในผูปวยที่มีการบาดเจ็บโรค

และความผิดปกติของมือและรยางคบน
9.1.7 การประเมินและการฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจของผูปวยที่ไดรับการรักษาหลังการ
         บาดเจ็บ โรคและความผิดปกติของมือและรยางคบน
9.1.8 แนวทางการปองกันอุบัติภัยของมือและรยางคบน

9.2 ทักษะการดูแลรักษาผูปวยที่มีการบาดเจ็บ โรคและความผิดปกติของมือและรยางคบน
9.2.1 ความสามารถในการใหการวินิจฉัยทางคลินิกในผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
9.2.2 ความสามารถในการใชเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจและวินิจฉัยผูปวยที่มีปญหาซับซอน

ไดอยางถูกตอง
9.2.3 ความสามารถในการวางแผนการรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
9.2.4 ความสามารถในการผาตัดแกไขและรักษาเน้ือเยื่อและอวัยวะตางๆในมือและรยางคบนใน

ผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
9.2.5 ความสามารถในการดูแลผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัดไดอยางถูกตอง
9.2.6 ความสามารถในการทําวิจัยและการเสนอผลงานไดอยางถูกตอง

10. วิธีการฝกอบรม
10.1 รวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆของอนุสาขาฯโดยสม่ําเสมอ ไดแก

10.1.1  Quality Improvement Conference ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
10.1.2  Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
10.1.3  Journal Club ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
10.1.4  Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
10.1.5  Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา 1 คร้ังตอสัปดาห
10.1.6  Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
10.1.7 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดย

หรือในนามราชวิทยาลัยฯ
10.2 การปฏิบัติงานทางคลินิก

10.2.1 การดูแลผูปวยในหองตรวจผูปวยนอก
10.2.2  การดูแลผูปวยในคลินิกเฉพาะทาง
10.2.3  การดูแลผูปวยใน



4

10.2.4  การชวยผาตัดและการผาตัดในหองผาตัด
10.2.5  การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลจากภาควิชา กอง หรือหนวยใหการ

รักษาอ่ืนๆ
10.2.6  ปฏิบัติงานในสถาบันหลักไมนอยกวา 20 เดือน
10.2.7  ปฏิบัติงานในสถาบันสมทบที่ราชวิทยาลัยรับรองไมเกิน 4 เดือน

10.3 ประสบการณการผาตัดที่สําคัญดังน้ี
10.3.1 ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแลของอาจารยแพทย หรือภายใตความ

รับผิดชอบของอาจารยแพทย
1. ทําผาตัดรักษาผูปวยที่มีปญหาทางมือและระยางคบนที่ซับซอนไมนอย

กวา 100 ราย
2. ทําผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มี

ปญหาทางมือและระยางคบนที่ซับซอนมากไมนอยกวา 20 ราย
3. ทําผาตัดแกไขความพิการผิดรูปที่ซับซอนทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ไมนอยกวา 20 ราย
10.3.2. เปนผูชวยผาตัดคนแรกในการผาตัดตางๆไมนอยกวา 200 ราย

10.4 เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯและ/หรือตีพิมพ
           ผลงานวิจัยในวารสารที่ราชวิทยาลัยรับรองอยางนอย 1 เร่ือง

11. การประเมินผูเขารับการฝกอบรม
ผานการประเมินจากการปฏิบัติงานในแตละหนวยงานที่เขาฝกอบรม

12. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ใหราชวิทยาลัยแตงต้ังอนุกรรมการฝกอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุล

ศัลยศาสตรทําหนาที่
12.1 กําหนดคุณสมบัติ ประเมินและกํากับสถาบันที่สามารถใหการฝกอบรมอนุสาขา

ศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตรตามวิธีการของแพทยสภา
12.2 ดําเนินการประเมินและสอบผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ตามแนวทางที่

สอดคลองกับการประเมินของแพทยสภา แลวรายงานราชวิทยาลัยฯ เพื่อการรับรอง
12.3 ดําเนินการประเมินและสอบผูเขารับการฝกอบรมเพื่อหนังมืออนุมัติฯ ตามแนวทางที่

สอดคลองกับการประเมินของแพทยสภา แลวรายงานราชวิทยาลัยฯ เพื่อการรับรอง
12.4 ในระยะเร่ิมตนใหกรรมการอนุสาขาที่จัดทําหลักสูตรและที่ปรึกษาไดรับหนังสือ

อนุมัติฯ อนุสาขาศัลยศาสตรทางมือและจุลศัลยศาสตร
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13. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ และแจงผลการดําเนินการใหราชวิทยาลัยฯ

รับทราบอยางนอยทุก 3 ป

ภาคผนวก
รายละเอียดของเน้ือหาและ การจัดประสบการณเรียนรู
1. เน้ือหา เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมตามหลักสูตร  ผูผานการฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถตาม
เน้ือหาดังตอไปน้ี

1.1. ความรูพื้นฐานทางทฤษฏี
1.2. ทักษะ
1.3. เจตนคติ
1.4. งานวิจัย

รายละเอียดของเน้ือหาวิชาและหัตถการ
Injuries and Diseases of the Hand and Upper Limb
History Taking and Clinical Examination of the Hand and Upper Limb
Skin

1. Techniques of skin cover-management of skin loss
a. Split skin grafts
b. Full thickness grafts
c. Local and distant pedicle flaps
d. Free flaps---skin, subcutaneous tissue, multitissue
e. Microsurgical techniques

2. Basic plastic surgical techniques
a. Z-plasty
b. Skin advancement and rotation

Tendon
1. Flexor tendon - management of flexor tendon injuries

a. Anatomy, physiology, biomechanics, healing
b. Techniques of primary repair
c. Secondary techniques, e.g.,graft, pulley reconstruction, tenolysis

2. Extensor tendons – management of extensor tendon injuries
a. Anatomy, physiology, biomechanics, healing
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b. Techniques of primary repair
c. Secondary techniques, e.g.,graft, transfers, tenolysis

Nerve
1. Anatomy, Physiology, types of injury
2. Repair mechanisms
3. Repair techniques, microsurgical techniques
4. Primary repair – major nerve, digital nerve
5. Nerve graft
6. Neurolysis
7. Neuroma management
8. Brachial plexus injuries

Vessels
1. Anatomy, physiology, pathology
2. Microsurgical techniques, vessel repair, and anastomosis
3. Management of arterial injuries
4. Management of compartment syndrome
5. Management of ischemic hands

Bone
1. Anatomy, Physiology, Fracture healing, biomechanics of fracture repair and fixation
2. Techniques of fracture fixation-closed methods

a. Use of splints
3. Techniques of fracture fixation–open methods, e.g., K-wire, mini plastes and screws,

external fixators
4. Management of metacarpal and digital fractures
5. Wrist Injuries

a. Simple carpal fractures
b. Scaphoid fractures
c. Carpal dislocations, and fracture dislocations
d. Fractures and fracture dislocations of the distal radius
e. Fractures, dislocations and fracture dislocations of the distal ulna

6. Kienbock’s diseases and other carpal ischemias
7. Secondary management
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a. Repair of nonunions and malunions
b. Osteotomies, arthroplasties, and fusions
c. Management of late carpal collapse
d. Management of late problems in the distal radioulnar joint (DRUJ)
e. Management of late problems in the carpometa carpal (CMC) joint areas

Ligaments
1. Anatomy, physiology, biomechanics, types of injury
2. Diagnostic techniques : standard imaging, special imaging, arthrography, Arthroscopy
3. Management of dislocations and ligament injuries : interphalangeal and

metacarpophalangeal joints
a. Open repair of ligament injuries : digits and thumb
b. Reconstruction of chronic ligament injuries

4. Management of acute and chronic ligament injuries of the wirst
a. Carpal subluxations and instabilities
b. Management of injuries to the DRUJ and triangular fibrocartilage complex

(TFCC)
c. Arthroscopic surgery of the wrist

Amputations
1. Techniques of treatment of fingertip injuries
2. Techniques of repair of thumb amputations
3. Management of finger, hand, and forearm amputations
4. Replantation and revascularization
5. Reconstruction following amputation

a. Protheses and orthoses
b. Thumb and digit reconstruction

Special Injuries
1. Management of thermal injuries
2. Management of pressure and injection injuries
3. Management of degloving injuries
4. Management of multiple tissue injuries
5. Radiation and chemical injuries
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Elective Surgery of the Hand and Upper Limb
Congenital Anomalies

1. Embryology of the hand and upper limb
2. Classification of congenital hand anomalies
3. Management of congenital hand anomalies

a. Thumb, e.g., aplasia, duplication
b. Digits, e.g., syndactyly, polydactyly, clinodactyly, camptodactyly
c. Limb, e.g., radial and ulnar club hand, aplasia, cleft hand

4. Techniques used in management of congenital anomalies
a. Pollicization, finger transfer
b. Flaps
c. Toe to hand transfer
d. Microsurgical techniques
e. Physis manipulation
f. External fixator manipulation

Paralyses
1. General principles of management of cerebral palsy and other spastic paralyses
2. General principles of management of tetraplegia
3. Paralyses due to polimyelitis
4. Paralyses due to nerve injury and reconstruction for peripheral nerve lesions
5. General principles of management of muscular dystrophy and other neurological

conditions
6. Tendon transfer
7. Stabilization of joints
8. Contracture management

Arthritis
1. Pathophysiology of osteoarthritis and rheumatoid arthritis
2. General principles of management of arthritis in hand and upper limb
3. Management of rheumatoid arthritis including tendon and joint synovectomy, tendon

transfer, arthroplasty, and arthrodesis
a. Interphalangeal joints



9

b. MCP joints
c. CMC joint of thumb
d. Wrist and distal radioulnar joint
e. Elbow
f. Shoulder
g. Tendons
4. Management of osteoarthritis including arthroplasty and arthrodesis
a. Digital joints
b. Thumb base
c. Intercarpal joints
d. Wrist and distal radiolunar joint

5. Management of other arthritides
a. Psoriatic arthropathy
b. Systemic lupus
c. Sceleroderma
d. Juvenile rheumatoid arthritis
e. Gout
f. Others

Nerve Compression Syndromes
1. Pathology, EMG techniques, nerve conduction studies
2. Management of nerve compression syndromes

a. Median
b. Ulnar
c. Redial
d. Thoracic outlet and proximal compartment syndromes

Tumors
1. Pathology of tumors affecting the hand
2. Principles of tumor management
3. Management of soft tissue tumors

a. Ganglion
b. Benign soft tissue tumors including pigmented

Villonodular synovitis
c. Malignant soft tissue tumors
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4. Management of bone tumors
a. Benign
b. Malignant
c. Metastatic

Infection
1. General principles, prevention, use of antibiotics
2. Wound infection
3. Nail infection and disease
4. Infection of skin and subcutaneous tissues
5. Deep sepsis

a. Septic arthritis
b. Osteomyelitis
c. Tendon sheath infection

6. Esoteric infections, e.g., orf, marine organisms
7. Limb and/or life – threatening conditions, e.g., necrotizing facilities etc.

Connective Tissue Disorders
1. Anatomy, physiology, pathology of connective tissues in the hand
2. Trigger digits and de Quervain’s syndrome
3. Dupuytren’s contracture

a. Anatomy, physiology, pathology, epidemiology
b. Surgical techniques

4. Ischaemic contractures
5. Other connective tissue disorders, e.g., fascistic, tenosynovitis

Pain Syndrome in the Upper Limb
1. Occipito cervico – brachial pain
2. Occupational and vocational problems
3. Pain dysfunction syndrome, e.g., “cumulative trauma disorder” and “repetitive strain

injury”
4. Causalgia and other types of reflex sympathetic dystrophy
5. Hysterical and psychosomatic conditions in the upper limb
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Related Disciplines
Sports Injuries in the Upper limb
1. Dermatology

a. Disease and tumors of the skin as they affect the hand
b. Abnormalities of the nail

2. Neurology
a. Detailed anatomy and physiology of the peripheral nervous system in the upper

limb
b. Knowledge of neurological conditions which cause sensory deficit and paralysis

in the upper limb
3. Rehumatology

a. Knowledge of connective tissue disorders which may manifest themselves in the
upper limb, e.g.,

b. Knowledge of basic principles of management of rheumatoid arthritis
4. General medicine

- A knowledge of the way in which systemic disease may manifest itself by changes in
the hand : finger clubbing, acrocyanosis, diabetic cheirarthropathy

5. Renabilitation
- An extensive knowledge of the techniques and principles of rehabilitation,
physiotherapy and occupational therapy in the upper limb

6. Radiology
- Knowledge of the various types of medical imaging which may be of value in the
investigation of problems in the hand wrist, e.g., ultrasound. CT, MRI, contrast
arthrography

7. Psychiatry
- Understanding of the interplay of psyche and soma in injury and diseases of the upper
limb, e.g., hysterical hand conditions, malingering

8. Vascular disease
- An understanding of the effect of circulatory disorders on the upper limb

9. Oncology
- General knowledge of tumor behavior, classification and management

10. Anesthesiology
- An understanding of anesthetic techniques particularly regional anesthesia
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ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรูพื้นฐานในสิ่งตอไปน้ี
1. Anatomy of the hand and upper limb
2. Biomechanics of the hand and wrist
3. Principles of hand surgery
4. Hand trauma surgery
5. Laboratory training in microsurgery
ไดแก - Microdissections

- Microsurgical nerve repair
* Epineurial repair
* Fascicular repair
- Microvascular anatomosis

ทั้ง artery และ vein โดยมี basic requirement คือ patency rate 95%
เพื่อเปนพื้นฐานของการผาตัด Replastation surgery และ free tissue transfer

6. Replantation surgery
7. Reconstructive Microsurgery free tissue transfer
8. Hand infection
9. Diseases in the Hand เชน tenosynovial disorders  nerve compressions, arthritic hands,

Dupuytrens disease และ tumors
10. Trauma and Disease of the wrist รวมถึง fracture distal radius
11. Post traumatic deformities and contractures
12. Palsies and paralytic conditions of the upper limb
13. Congenital hand deformities
14. Basic hand rehabilitation
เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรจะมีความสามารถทําหัตถการเหลาน้ีไดดวย

ตัวเอง รวมถึงใหการดูแลรักษาหลังผาตัดไดอยางเหมาะสมในภาวะตอไปน้ี
1. Fixation of hand fracture ทั้ง Kirschner wire fixation, in traosseous wiring รวมถึง

manipulate and miniplate fixation
2. Repair of tendons
3. Repair of nerves
4. Fingertip reconstruction with local and regional flaps
5. Surgical treatment of hand infections
6. Nerve decompression
7. Nerve transposition
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8. Surgical treatment for tensoynovial disorders
9. Rheumatoid reconstructions
10. Surgery for Dupuytren’s disease
11. Tumor surgery
12. Replantation of amputated digits in uncomplicated cases
13. Fixation of carpal fractures
14. Surgical treatment of fracture distal radius
15. Joint fusion and reconstruction for arthritic condition
16. Coverage of the hand defects with local and regional flaps
สําหรับโรคและภาวะตอไปน้ี ผูเขารับการฝกอบรมควรไดรับประสบการณจากการชวยผาตัด,

เปนสวนหน่ึงของทีมผาตัด หรือ ทําผาตัดภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยที่ปรึกษา
1. Major replantation surgery
2. Reconstruction of the mutilated hand
3. Free tissue transfer
4. Tenolysis, arthrolysis and correction of bone and joint deformities
5. Tendon transfer
6. Brachial plexus surgery
7. Reconstruction of congenital hand deformities


