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เกณฑการเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย
อนุสาขาออรโธปดิกสศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อประกาศนียบัตร แสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง
ชื่อภาษาอังกฤษ   Fellowship Training for Certificate in Spine Surgery

2. ชื่อประกาศนียบัตร
(ภาษาไทย)     ประกาศนียบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาออรโธปดิกส  อนุสาขา ศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง
   (ภาษาอังกฤษ) Certificate, Thai Orthopaedic Subspecialty Board of Spine Surgery

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ภาควิชาออรโธปดิคส  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. หลักการและเหตุผล
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disease of the spines), โรคติดเชื้อของกระดูกสัน

หลัง, โรคความผิดปกติของกระดูกสันหลังแตกําเนิด, เน้ืองอกของกระดูกสันหลังเปนปญหาที่พบ
บอย    รวมทั้งการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุตางๆ การบาดเจ็บของกระดูกสัน
หลังจากอุบัติเหตุตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุจากการจราจร  อันเปนสาเหตุใหมีภยันตรายเกิด
ขึ้นกับกระดูกสันหลัง  กอใหเกิดความพิการกับผูปวยอยางมาก  ปจจุบันการดูแลผูปวยเชนน้ีใชเวลา
ในการอยูโรงพยาบาลนานมาก  การผาตัดเพื่อปองกัน และแกไขไมใหเกิดความพิการดวยเคร่ืองมือ
อันทันสมัยรวมกับการดูแลผูปวยดวย  การใชกายภาพบําบัด  สามารถลดอัตราการเกิดภยันตรายตอ
ไขสันหลังได และสามารถลดอัตราการเกิดภยันตรายตอไขสันหลังได

การฝกอบรมใหแพทยมีความรู  ความสามารถในการดูแลผูปวยที่มีปญหาของกระดูกสัน
หลังและไขสันหลังดังกลาว จะชวยใหการดูแลผูปวยที่มีปญหาของกระดูกสันหลังมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

เน่ืองจากปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากทั้งผูปวยในและผูปวยนอก ที่มาขอรับการรักษา
เกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาลจํานวนมาก  แมวาจะเปนโรคที่เปนปญหาหลัก  ของ
สาธารณสุขไทย  อาทิเชน  กระดูกสันหลังเสื่อม ไขสันหลังตีบ หรือ แมกระทั่งกระดูกสันหลังหัก
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แตก็ยังมีแพทยผูเชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกสันหลังจํานวนนอย  และเมื่อเทียบเปนสัดสวนจะพบวา
ยังขาดแคลนแพทยทางดานน้ีอยูมาก

หนวยศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ภาควิชาออรโธปดิคส รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว ประกอบกับ ทางหนวยเองมีบุคลากร ทีมงานและอุปกรณเคร่ืองมือ ที่
พรอมจะจัดฝกอบรมใหกับแพทยผูสนใจ เพื่อใหไดแพทยเฉพาะทางที่มีวิธีและแนวทางการักษาที่
เหมาะสมสําหรับผูปวย และเปนมาตรฐานเดียวกัน

5. กําหนดการเปดฝกอบรม
เริ่มเปดฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป

6. อาจารย
6.1 ศาสตราจารยวิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
6.2 รองศาสตราจารยวิวัฒน วจนะวิศิษฐ
6.3 รองศาสตราจารยธเนศ วัฒนะวงษ
6.4 อาจารยพงศธร ฉันทพลากร
6.5 อาจารยกันต แกวโรจน
6.6 อาจารยสมมาตร แกวโรจน (อาจารยพิเศษ)

7. ระยะเวลาการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 1 ป (12 เดือน)

8. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
เปนผูที่ไดรับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวช กรรมสาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกสจากแพทยสภา หรือเปนผูที่ไดรับวุฒิบัตรฯ สาขา
ศัลยศาสตรออรโธปดิกสจากสถาบันตางประเทศที่ไดรับการรับรองของแพทยสภาหรือราช
วิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

แพทยผูที่อยูในระหวางการฝกอบรมแพทยประจําบานหรือแพทยใชทุนออรโธปดิกสป
สุดทาย กอนทําการสอบวุฒิบัตร สามารถสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตอยอดได

9. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
เมื่อผานการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรมสามารถ
9.1 ใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาที่ซับซอนในอนุสาขาศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ไดอยางมี

คุณภาพ
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9.2 ติดตอสื่อสารและใหการศึกษาตลอดจนการถายทอดความรูแกบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ
และประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาที่เกี่ยวของกับอนุสาขาศัลยศาสตรกระดูก
สันหลัง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

9.3 การใชหลักฐานเชิงประจักษและ สรางองคความรูโดยมีสวนรวมในงานวิจัย/สรางนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการปองกันการบาดเจ็บ การดูแลรักษา และสรางเสริมสุขภาพผูปวยที่มีปญหาทั้งการ
บาดเจ็บ โรค   และความผิดปกติที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับอนุสาขาศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ได
อยางมี ประสิทธิภาพ

9.4 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเจตคติที่ดีตอผูปวยและญาติของผูปวย  ผูรวมวิชาชีพและชุมชน
โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพและกฎหมาย

10. เน้ือหาการฝกอบรมโดยสังเขป (รายละเอียดอยูในภาคผนวก)
10.1 ความรูทางดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง
10.2 ทักษะการดูแลรักษาผูปวย มีทักษะความสามารถในการ

10.2.1 ใหการวินิจฉัยทางคลินิกในผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง
ไดอยางถูกตอง

10.2.2 ใชเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจและวินิจฉัยผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตร
กระดูกสันหลัง ไดอยางถูกตอง

10.2.3 วางแผนการรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลังไดอยาง
ถูกตอง

10.2.4 ผาตัดแกไขและรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ไดอยาง
ถูกตอง

10.2.5 ดูแลรักษา สรางเสริมและฟนฟูสุขภาพผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัดในดาน
ศัลยศาสตรกระดูกสันหลังไดอยางถูกตอง

10.2.6 ใหบริการวิชาการในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ตอสังคมไดอยางมีคุณภาพ

10.3 ทักษะในการวิจัย
มีความรูความสามารถในการคนควาและประเมินผลงานวิจัย รวมจัดทําโครงการวิจัย/

นวัตกรรม รวมดําเนินการวิจัย/นวัตกรรม และนําเสนอผลงานไดอยางถูกตอง

11. วิธีการฝกอบรม
11.1 การรวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆของอนุสาขาฯโดยสม่ําเสมอ ดังน้ี

11.1.1 Quality Improvement Conference ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
11.1.2 Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
11.1.3 Journal Club ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
11.1.4 Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
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11.1.5 Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา 1 คร้ังตอสัปดาห
11.1.6 Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวา  1 คร้ังตอเดือน
11.1.7 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดยสถาบันฝกอบรม
11.1.8 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดย/ในนามของราช

วิทยาลัยฯ
11.1.9 ฝกทักษะเกี่ยวกับกายวิภาคของกระดูกสันหลังโดยการศึกษาจากศพ

11.2 การปฏิบัติงานทางคลินิกดังน้ี
11.2.1 ปฏิบัติงานในสถาบันหลักไมนอยกวา 9 เดือน
11.2.2 ปฏิบัติงานในสถาบันสมทบที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองไมเกิน 3 เดือน
11.2.3 การดูแลผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก
11.2.4 การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล
11.2.5 การดูแลผูปวยที่คลินิกเฉพาะทาง
11.2.6 การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลแกหนวยงานอ่ืน
11.2.7 การชวยผาตัดและการผาตัดเองในหองผาตัด

11.3 ประสบการณการผาตัดที่สําคัญ ดังน้ี
11.3.1 ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแล หรือภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย

13.3.1.1 การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 20 ราย
13.3.1.2 ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม ไมนอยกวา 20 ราย
13.1.1.3 เน้ืองอกของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 5 ราย
13.1.1.4 ความพิการผิดรูปของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 5 ราย
13.1.1.5 การติดเชื้อของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 5 ราย

11.3.2 ทําการผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มีปญหาทางกระดูก
สันหลังที่ซับซอนมากไมนอยกวา 5 ราย

11.3.3 เปนผูชวยผาตัดมือที่หน่ึง (first assistant) ในการผาตัดทางกระดูกสันหลังตางๆ ไมนอย
กวา 20 ราย

11.4 เสนอผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณ ในการประชุมวิชาการ
ประจําปของราชวิทยาลัยฯและ/หรือตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองอยาง
นอย 1 เร่ือง

12. การประเมินผูเขารับการฝกอบรม
ผานการประเมินจากการปฏิบัติงานในแตละหนวยงานที่เขาฝกอบรม
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13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในอนุสาขาศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ที่แตงต้ังโดย

ราชวิทยาลัยฯ มีหนาที่ในดานการประกันคุณภาพการฝกอบรมดังน้ี
13.1 กําหนดคุณสมบัติ ประเมินและกํากับสถาบันที่สามารถใหการฝกอบรมอนุสาขา

ศัลยศาสตรออรโธปดิกสกระดูกสันหลัง ตามมาตรฐานของแพทยสภา
13.2 ดําเนินการประเมินและสอบผูเขารับการฝกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรตาม

แนวทางที่สอดคลองกับการประเมินของแพทยสภา แลวรายงานราชวิทยาลัยฯ
เพื่อการรับรอง

14. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ และแจงผลการดําเนินการใหราชวิทยาลัยฯ

รับทราบอยางนอยทุก 3 ป

ภาคผนวก
รายละเอียดของเน้ือหาและ การจัดประสบการณเรียนรู
1. เน้ือหา เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมตามหลักสูตร  ผูผานการฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถตาม

เน้ือหาดังตอไปน้ี
1.1. ความรูทางทฤษฏี

1.1.1. ความรูพื้นฐาน
1.1.1.1.Anatomy of the spine and spinal cord
1.1.1.2.Development of the spine and spinal cord

1.1.2. ความรูในสาขาวิชาศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง
1.1.2.1.Management of spinal trauma patients
1.1.2.2.Instrumentation of the spine
1.1.2.3. Management of other spine disorders: degenerative disease, congenital,

tumor, infection
1.2. ทักษะ

1.2.1 สามารถแปลผลการตรวจ  Bone scan, myelogram, CT, CT-myelogram, MRI ได
อยางถูกตอง

1.2.2 สามารถทํา myelogram ไดอยางถูกตอง
1.2.3 สามารถทําหัตถการตอไปน้ีไดอยางถูกตอง

1.2.3.1 Anterior cervical discectomy and fusion
1.2.3.2 Anterior stabilization of the cervical spine
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1.2.3.3 Posterior decompression of the cervical spine
1.2.3.4 Posterior cervical fusion
1.2.3.5 Anterior approach to the thoracic spine, thoracolumbar spine and lumbar

spine
1.2.3.6 Posterior decompression of the lumbar spine
1.2.3.7 Posterior fusion of the lumbar spine
1.2.3.8 Instrumentation of the thoracic and lumbar spine

1.3. เจตนคติ
 มีจริยธรรมและเจตคติที่ดีตอผูปวยและญาติของผูปวย  ผูรวมวิชาชีพและชุมชน โดยคํานึงถึงหลัก

       จริยธรรมแหงวิชาชีพและกฎหมาย
1.4. งานวิจัย

ผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณอยางนอย 1 เร่ือง ซึ่งอาจ
เปนงานวิจัยดานคลินิก หรือดานวิทยาศาสตรพื้นฐานก็ได ที่มีคุณสมบัติที่อนุสาขา
ศัลยศาสตรกระดูกสันหลังใหการรับรอง

2. การจัดประสบการณการเรียนรู
2.1 การดูแลรักษาผูปวย มีทักษะความสามารถในการ

2.1.1 ใหการวินิจฉัยทางคลินิกในผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ได
อยางถูกตอง

2.1.2 ใชเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจและวินิจฉัยผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตร
กระดูกสันหลัง ไดอยางถูกตอง

1.1.3 วางแผนการรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลังไดอยาง
ถูกตอง

1.1.4 ผาตัดแกไขและรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ไดอยาง
ถูกตอง

1.1.5 ดูแลรักษา สรางเสริมและฟนฟูสุขภาพผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัดในดาน
ศัลยศาสตรกระดูกสันหลังไดอยางถูกตอง

1.1.6 ใหบริการวิชาการในดานศัลยศาสตรกระดูกสันหลัง ตอสังคมไดอยางมีคุณภาพ
2.2 การรวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆของอนุสาขาฯโดยสม่ําเสมอ ดังน้ี

2.2.1 Quality Improvement Conference ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
2.2.2 Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
2.2.3 Journal Club ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
2.2.4 Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน
2.2.5 Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา 1 คร้ังตอสัปดาห
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2.2.6 Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวา  1 คร้ังตอเดือน
2.2.7 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดยสถาบันฝกอบรม
2.2.8 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดย/ในนามของราช

วิทยาลัยฯ
2.2.9 ฝกทักษะเกี่ยวกับกายวิภาคของกระดูกสันหลังโดยการศึกษาจากศพ

2.3 การปฏิบัติงานทางคลินิกดังน้ี
2.3.1 ปฏิบัติงานในสถาบันหลักไมนอยกวา 9 เดือน
2.3.2 ปฏิบัติงานในสถาบันสมทบที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองไมเกิน 2 เดือน
2.3.3 การดูแลผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก
2.3.4 การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล
2.3.5 การดูแลผูปวยที่คลินิกเฉพาะทาง
2.3.6 การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลแกหนวยงานอ่ืน
2.3.7 การชวยผาตัดและการผาตัดเองในหองผาตัด
2.3.8 การใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกแพทยประจําบานออรโธปดิกสตลอดจนนักศึกษาแพทย

2.4 ประสบการณการผาตัดที่สําคัญ ดังน้ี
2.4.1 ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแล หรือภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย

2.4.1.1 การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 20 ราย
2.4.1.2 ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม ไมนอยกวา 20 ราย
2.4.1.3 เน้ืองอกของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 5 ราย
2.4.1.4 ความพิการผิดรูปของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 5 ราย
2.4.1.5 การติดเชื้อของกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 5 ราย

2.4.2 ทําการผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มีปญหาทางกระดูกสัน
หลังที่ซับซอนมากไมนอยกวา 5 ราย

2.4.3 เปนผูชวยผาตัดมือที่หน่ึง (first assistant) ในการผาตัดทางกระดูกสันหลังตางๆ ไมนอย
กวา 20 ราย

2.5 เสนอผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณ ในการประชุมวิชาการ
ประจําปของราชวิทยาลัยฯและ/หรือตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองอยาง
นอย 1 เร่ือง


