
   

   

 

Course Syllabus 
 

1. ชื่อหลักสูตร    วิชาออรโธปดิคส และเวชศาสตรฟนฟู 1    

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ    ภาควิชาออรโธปดิคส  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

                                 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2. รหัสรายวิชาภาษาไทย    รมคร  514   

ชื่อรายวิชาภาษาไทย       ออรโธปดิคส และเวชศาสตรฟนฟ ู1 
 

3. จํานวน   5 (2-6-4)   หนวยกิต (บรรยาย / ปฏิบัติ) 
 

4. เงื่อนไขของรายวชิา  ตองการผานวิชาบังคับดังนี้  
วิชาบงัคับกอน   รมกม  403  รมคร  406 รมคร  407 

                รมคร  404      รมคร  405        รมจว  406  

   รมศศ  406  รมสต  405       รมอย 403  
 

5. ประเภทวิชา บังคับ 
 

6. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศกึษาจะเริม่เปดสอน 
เปดสอนทัง้ในภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย โดยนกัศึกษาหมุนเวียนมา

ศึกษาตลอดป 
 

7. คําอธิบายรายวิชา ภาษาไทย 
คําอธิบายรายวิชา:  ฝกทกัษะทางคลินกิเกี่ยวกับโรค  กลุมอาการ ภาวะที่พบบอย  ภาวะฉกุเฉนิ  

ทางออรโธปดคิสและเวชศาสตรฟนฟ ู  ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา      

การบาดเจ็บจากกระดูกหักและขอเคลื่อน  หลกัการวินจิฉัย  ดูแลรักษาแบบองครวม  การปองกันโรค  

ฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน  ขอบงชี้ในการรักษาดวยการผาตัด  การรักษาโดยวิธทีางกายภาพ           

กายอุปกรณเสริม  กายอุปกรณเทียม การใหคําปรึกษาแนะนาํการดูแลตนเองที่บานและการสงตอ

ผูปวยทีม่ีศักยภาพเพื่อการฟนฟ ู ณ สถานพยาบาลที่เหมาะสม  หัตถการพืน้ฐานทางออรโธปดคิสและ

เวชศาสตรฟนฟู  

 

 



   

   

8. วัตถุประสงคของวิชา 
วัตถุประสงคทั่วไปของรายวิชาออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟ ู

        เมื่อส้ินสดุการศึกษาวิชาออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟ ู ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี  (RAID 514) บัณฑิตแพทยจะตองมีคุณสมบัติของสมาชิกแพทยสภาตามที่ไดบัญญัติไว

ในพระราชบญัญัติประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2545 หมวด 2 และจะตองมีความรูความสามารถ

ทางวิชาชีพ (Professional competencies)  ทางออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟูดังตอไปนี้ 

 
1) พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจรยิธรรมแหงวชิาชีพ (Professional Habits,  

Attitudes, Moral and Ethics) 
  1.1 คุณธรรมและสัจธรรม 

  1.2 ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยจริยธรรมแหงวชิาชีพ 

  1.3 ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาทางดานกระดูกและขอทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

 
2) ทักษะในการสื่อสารและสรางสมัพันธภาพ (Communication and Interpersonal  

skills) 
  2.1 มีมนุษยสัมพนัธที่ด ี

  2.2 สามารถรวมงานกับผูอ่ืนไดทั้งในฐานะผูนาํและผูรวมงาน 

  2.3 สามารถติดตอส่ือสารกับผูปวยและญาตไิดอยางเหมาะสม 
 
 3)   ความรูพืน้ฐาน  (Knowledge Base) 

3.1 มีความรูความเขาใจในสาเหตุและการดําเนินโรคทางออรโธปดิคสและเวชศาสตร

ฟนฟูอยางถกูตอง  

3.2 มีความรูความสามารถในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางออรโธปดิคสและเวช

ศาสตรฟนฟูไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

3.3 มีความรูดาน evidence – based medicine 

3.4 มีความรูความสามารถในการคนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตางๆ  

เพื่อนาํไปประยุกตในการตรวจวนิิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวยตลอดจนวางแผน

สงเสริมสุขภาพและปองกนัการเจ็บปวยและความพิการไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 
 
 
 
 



   

   

          4)  ทักษะทัว่ไปทางคลินกิ (Clinical Skills) 
4.1 ซักประวัติและตรวจรางกายทางออรโธปดคิสและเวชศาสตรฟนฟูไดอยาง

ถูกตอง 

4.2 สามารถใหการวินิจฉัยและรกัษา  รวมทัง้ใหสุขศึกษาในการแกปญหาเจ็บปวย

ทางออรโธปดคิสและเวชศาสตรฟนฟูเบื้องตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4.3 มีวิจารณญาณในการสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม 

4.4 สามารถพิจารณาปญหาแบบองครวม 

4.5 สามารถใหคําแนะนาํแกผูปวยและญาติในการดูแลรักษาและฟนฟูสภาพอยาง

ตอเนื่อง 

 
 5) ทักษะการตรวจโดยใชเครือ่งมือพื้นฐาน 

มีความสามารถในการทําหัตถการทีจ่ําเปน (Technical & procedural skills) และใช

เครื่องมือ  ตางๆ  ในการตรวจวนิิจฉัยผูปวยทางออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟู  โดยรูขอ

บงชี้ในการตรวจ  เขาใจวธิีการตรวจและแปลผลไดอยางถูกตอง 

 
  6) การพัฒนาความรูความสามารถทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous Professional     

Development) 
6.1 สามารถศึกษาดวยตนเองและประเมินความสามารถของตนเองได 

6.2 มีความใฝรู  สนใจศึกษาตอเนื่อง  สามารถพัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเองให

ทันสมยั 

6.3 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคบนพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร 

6.4 ประยุกตความรูความสามารถทางวิชาออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟู  เพื่อ

ใหบริการสุขภาพตอประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

   

 
9. เคาโครงรายวิชา 
 

กิจกรรมใน
หองเรียน

ปฏิบัติ 
 

ศึกษาดวย 
หัวขอ 

บรรยาย อภิปราย 
Teaching 

round 

สาธิตและ

ปฏิบัติ 
ตนเอง 

1.   หวัขอเรือ่ง (topic)      
1.1 lntroduction to Orthopaedics 

& RM 
1     

1.2 Bone as a tissue & fracture 
healing     

    1 

1.3 Principle and conservative 
treatment  of musculoskeletal 
injury 

1     

1.4 Complications of 
musculoskeletal injury 

1     

1.5 Upper extremity injury             1     
1.6 Lower  extremity injury 1     
1.7 Axial  skeletal  trauma 1     
1.8 Sport injury 1     
1.9 Skeletal  trauma  in  children  1    
1.10 Congenital and development 

problems   
1     

1.11 Low back pain     1     
1.12 Degenerative joint  diseases 1     
1.13 Bone and soft tissue tumors  1    
1.14 Infection  of bone and joint 1     
1.15 Metabolic bone diseases 1     
1.16 Orthopaedic  emergency 1     
1.17 Clinical approach  to  arthritic 

patients 
 4    

1.18 Clinical approach  to  multiple 
injured patients 

    1 

1.19 Rehabilitation in spinal cord 
injury patients (RM) 

1     

1.20 Rehabilitation in peripheral 
nerve injury   (RM) 

1     



   

   

 
 

กิจกรรมใน
หองเรียน

ปฏิบัติ 
 

ศึกษาดวย 
หัวขอ 

บรรยาย อภิปราย 
Teaching 

round 

สาธิตและ

ปฏิบัติ 
ตนเอง 

1. หัวขอเรื่อง (topic)      
1.21 Rehabilitation in Musculoskeletal 

Pain  (RM) 
1     

1.22 Therapeutic exercise  (RM)  1     
1.23 Physical modalities     (RM)   1     
1.24  X – ray in Orthopaedics     2     
1.25 Team meeting (RM)  1    
1.26 Formative test  1    
1.27 Informed consent  1    

2.   การจัดการเรียนการสอน Bed side 
teaching 

     

2.1 SCI (Spinal cord injury)  (RM)    1  
2.2 Rehab common 

musculoskeletal problems 
   1  

2.3 degenerative joint disease (OR)    1  
2.4 open fracture (OR)    1  

3.   การจัดการเรียนการสอนนอก
หองเรียน 

     

3.1  OPD สอนทกัษะในการตรวจวินิจฉัย
และบําบัดรักษาผูปวย  

   21  

-  Neck pain    3  
-  Common musculoskeletal    

         problems of hand  and upper    
         extremity 

   3  

-  LBP & spinal deformity    3  
-  Degenerative joint diseases and   
   sport injury 

   3  

-  Bone tumor and infection              3  
-  Common orthopaedic  problems 

in children 
   3  

-  Nerve injury    3  
 
 
 
 
 
 



   

   

 
 

กิจกรรมใน
หองเรียน

ปฏิบัติ 
 

ศึกษาดวย 
หัวขอ 

บรรยาย อภิปราย 
Teaching 

round 

สาธิตและ

ปฏิบัติ 
ตนเอง 

 3.2 Ward    (bedside  teaching)      
  - Fracture spine & SCI  (RM)     1 1  
  - Degenerative joint  diseases   1 1  
  - Open fracture       1 1  

 -  Rehabilitation  common   
 -  Musculoskeletal problems (RM) 

  1 1  

3.3  OR ฝกทกัษะการเขาชวยผาตัดกับ   
       อาจารยในดาน sterile technique  
       การผูกปม และการเยบ็แผล 

   20  

3.4  Cast room ฝกทักษะการเขาเฝอกการ  
       ดาม (splinting) และการทําแผล 

   15  

3.5  ฝกทักษะการพันตอขา    1  
3.6  ฝกทักษะการใชเครื่องชวยเดนิ     1  

4 การปฏิบัติงาน      
4.1 Service  round 

    
60 

 

4.2 อยูเวร    56  
รวมจาํนวนชัว่โมง 20 9 4 153 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

เนื้อหาวชิา  (Content)   
1. มีความรูและความเขาใจภาวะปกติ และหลักการดูแลโรคกระดูกและขอ เชน การตรวจรางกาย

ผูปวยปกติในระบบ musculoskeletal System 

2. อธิบายพยาธกิําเนิด พยาธสิรีรวิทยา   รวบรวมขอมูลจากการซักประวัติ ตรวจรางกาย  ผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ  มาตั้งสมมุติฐานใหการวินิจฉัย  และใหการบําบัดรักษาได  ตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ 

2.1 ปญหาที่พบบอยในโรคของระบบกลามเนือ้ กระดูกและขอ 

ตารางที ่ 1  Common  symptoms  /  acute  illness 

Clinical  problems Common conditions Significant other conditions 
to consider 

Back pain - Myalgia back strain 

- Myofascial pain 

- Herniated disc 

- Spinal stenosis  

- Spondylosis 

- Spondylolisthesis 

 

- Ankylosing spondylitis 

- Spinal infection, 

tuberculosis 

- Osteoporosis 

- Visceral pain 

- 6Spinal deformity 

(Kyphosis, scoliosis) 

- 6Spinal tumors 

Neck pain - Myalgia 

- Myofascial pain 

- Cervical spondylosis 

- Cervical 

spondylomyelopathy 

- Degenerative disc 

disease 

- Ankylosing spondylitis 

- Rheumatoid arthritis 

- Spinal infection, 

tuberculosis  

- Visceral pain 

- Spinal tumors  

- Torticollis 

- Spinal deformities 

- Thoracic outlet syndrome 
 
หมายเหต ุ ”6 ”  หัวขอการเรียนรูชั้นปที่ 6 



   

   

 
 

Clinical  problems Common conditions Significant other conditions 
to consider 

Bone pain - Osteomyelitis 

- Bone tumors 

- Osteoporosis 

 

- Rickets, osteomalacia 

- Renal osteodystrophy 

- Congenital malformation 

- Stress fracture 

Joint pain - Osteoarthrosis 

(osteoarthritis) 

- Infective arthritis 

- Rheumatoid arthritis 

- Reactive arthropathy 

- Crystal induced arthropathy 

- Osteonecrosis 

- Idiopathic synovitis 

- Pigmented villonodular 

synovitis 

- Post traumatic arthritis 

- Developmental disorders 

 

Pain on upper extremities - Myalgia 

- Tenosynovitis , tendinitis 

- Peripheral arthritis 

- Reactive arthritis 

- Osteoarthritis 

- Frozen shoulder 

- Osteomyelitis 

- Infective arthritis 

- Carpal tunnel syndrome 

(CTS) 

- Congenital malformations 

- Bone tumors 

 
หมายเหต ุ ”6 ”  หัวขอการเรียนรูชั้นปที่ 6 

 

 

 

 

 

 



   

   

 
Clinical  problems Common conditions Significant other conditions 

to consider 

Pain on lower extremities - Myalgia 

- Tenosynovitis 

- Peripheral nerve injury 

- Rheumatoid arthritis 

- Reactive arthritis 

- Osteomyelitis 

- Infective arthritis 

- Osteoarthritis  

- Planton fascitis 

- Tansal tunnel syndrome 

plantar fasciitis (TTS) 

- Spinal problems 

- Developmental disorders 

- Bone tumors 

- Metabolic bone disease  

- 6Congenital 

malformations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

2.2  ตารางแสดงอาการทางคลินกิที่พบไดบอย 
 
ตารางที ่ 2  Significant  clinical  signs 

Clinical problems Common conditions Significant other conditions to 
consider 

Mass - Ganglion cysts 

- Soft tissue tumors 

- Bone tumors 

- Pyomyositis 

- Osteomyelitis 

- Heterotropic ossificans 

- Gouty tophi 

- Rupture biceps tendon 

- Osteoarthritic hands 

 

Abnormal gait - Limb Length discrepancy 

- Infective arthritis 

- Transient synovitis 

- Osteomyelitis 

- Osteoarthritis 

- Avascular necrosis 

- Neuromuscular disorders 

- Developmental hip dysplasia 

- Legg-Calve-Perthes disease 

- Congenital anomalies 

- Bone tumors 

- Metabolic bone diseases 

- 6Slipped capital femoral 

epiphysis 

Deformity - Congenital anomalies & 

malformation 

- Developmental disorders 

- Abnormal curvature of the 

spine 

- Infective arthritis 

- Osteomyelitis 

- Osteoarthritis 

- Rheumatiod arthritis 

- Metabolic bone diseases 

- Normal physiologic condition 

- Neuromuscular disorders 

- Bone tumors 

- Reactive arthritis 

Neuropathy - Peripheral nerve injury  

- 6Spinal problems 

- 6Neuromuscular disorders 

- 6Charcot joint 

 
หมายเหต ุ ”6 ”  หัวขอการเรียนรูชั้นปที่ 6 

 



   

   

2.3 อธิบายกลไกการเกิดโรคใหการวินิจฉัย  และอธิบายแนวทางในการบําบัดรักษาและให

การบําบัดรักษาโรค/กลุมอาการ/ภาวะฉกุเฉิน  ภายใตการดูแลของแพทยประจําบานได 
 
ตารางที ่ 3   Acute clinical  presentation 

Clinical problems Acute diagnosis to consider 

Accident/injuries - Fracture (open / closed) 

- Dislocation 

- Spinal cord and peripheral nerve injury 

 

2.4 ความสามารถพื้นฐานในการตรวจและเลือกสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 2.4.1  สามารถทําการตรวจและแปลการตรวจทางหองปฏิบัติการดังตอไปนี้ 

  -  สารน้ําในขอ 

 2.4.2  สามารถเลือกสงตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ 

 

2.5 มีความรูความสามารถทางรังสีวิทยา 

2.5.1 รูความสัมพันธระหวางประวัติ อาการและสิ่งตรวจพบทางคลินิก กับผลที่  

คาดวาจะไดรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี 

2.5.2 เขาใจวิธีการตรวจ สามารถเตรียมผูปวยสําหรับการตรวจ และสามารถ  

แปลผลการตรวจไดถูกตองสําหรับโรค/ภาวะ/กลุมอาการที่พบบอยหรือมี

ความสําคัญ 

 

2.6 สามารถซักประวัติและตรวจรางกาย  และใหการวินิจฉัยได 

2.6.1 normal bone and joint 

2.6.2 fracture and dislocation 

2.6.3 common infection of bone and joint 

2.6.4 joint effusion 

2.6.5 common arthritic condition 

2.6.6 common bone tumor 

2.6.7 common nerve injury 

2.6.8 tennis elbow 

2.6.9 ganglion cyst  

2.6.10 myofascial pain 

 



   

   

2.7 ตองสามารถเลือกใชหรือมีสวนชวยในหัตถการที่จําเปนหรือมีสวนชวยในการแกปญหา

สุขภาพ 

2.7.1  สามารถทําไดดวยตนเองหรือเคยทําอยางนอยหนึ่งครั้งภายใตการ   

          ควบคุม 

  -  closed reduction of simple fracture 

  -  reduction of simple dislocation 

  -  external splinting and plaster of Paris technique 

  -  skin and skeletal traction 

  -  การพันตอขา (จําลอง) 

  -  การใชเครื่องชวยเดินและการปรับขนาดใชเหมาะสม 

 

2.8 การใชยา 

ยาเปนสวนหนึ่งของการรักษา การรักษาที่ไมไดผล อาจเปนผลจากการเลือกยาไม

เหมาะสมการใหยาไมถูกวธิี ยาเสื่อมสภาพ เปนตน นอกจากนั้นการเลอืกใชยายงัตองคํานงึถงึหลกั

ประหยัดอีกดวย เพราะยาราคาแพง อาจไมเหมาะแกเศรษฐฐานะของผูปวยและของประเทศชาต ิและ

อาจไมเหมาะแกโรคดวย ในการใชยา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงตองมีความรูความเขาใจและ

สามารถปฏิบตัิไดตามหัวขอตอไปนี้ 

2.8.1 เขาใจในหลักการและเหตุผลของบัญชียาหลักแหงชาติ 
2.8.2 เขาใจเภสัชวิทยาของยาที่ใชตลอดจนฤทธิ์ขางเคียงหรืออันตรายที่จะเกิด 

รวมทั้งปฏิกิริยารวมกันระหวางยาและผลเสียจากการใชยาหลายชนิดใน

ขณะเดียวกัน 

2.8.3   เลือกใชยาที่เหมาะสมกับโรค ความรุนแรงของโรค โดยตระหนักถึง

ผลการรักษาและเศรษฐฐานะของผูปวย 

2.8.4 เขาใจวิธีการบริหารยา 

 

2.9 การปฏิบัติวิชาชีพตามกฎหมาย 

 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติวิชาชีพถูกตอง

ตามกฎหมาย นศพ. ควรจะไดมีโอกาสไดเห็นการปฏิบัติอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายจากอาจารย 

แพทยประจําบาน หรือเจาหนาที่ในดาน การปฏิบัติวิชาชีพดานกฎหมายดังตอไปนี้ 

2.9.1 ขออนุญาตผูรับผิดชอบตามกฎหมายของผูปวยฉุกเฉิน ทางออรโธปดิคส 

2.9.2 รักษาความลับของผูปวยและขอบขายการปฏิบัติในการปรึกษาผูปวย 

 

 



   

   

 

2.10 แสดงเจตคติ คานิยม จรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพที่ดีโดย 

2.10.1   ประยุกตความรูทางวิชาชีพ พฤติกรรมศาสตร หลักเศรษฐศาสตร และ  

              การบริหารงานการบริการสุขภาพตอประชาชน 

2.10.2 แสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองอยูเสมอ และสามารถศึกษา  

              ตอเนื่องได 

2.10.3 วิเคราะหและปรับปรุงตนเองไดเหมาะสมกับสถานการณ 

2.10.4   ปฏิบัติตนในฐานะเปนพลเมืองดี และแพทยที่ดีถูกตองตามมารยาท  

   แหงวิชาชีพ 

2.10.5 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนาชุมชน ไดทั้งในฐานะผูนําและ  

   ผูรวมงาน 

2.10.6   แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบและความสามารถในการตัดสินใจ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ประสบการณการเรียนรู 
 ทางภาควิชาฯ ไดจัดวิธีการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ และ

เจตคติ ทางดานความรูนั้นมีการบรรยายความรูพื้นฐาน ใหนําความรูไปใชในการแกปญหาสขุภาพตางๆ 

ได เพิ่มพูนความสามารถและความชํานาญมากขึ้นเมื่อฝกปฏิบัติและศึกษาผูปวยโดยอาศัยการเรียนรู

จากกระบวนการแกปญหา (Problem solving) เปนหลัก ดานทักษะจัดใหมีการสอนแสดงวิธีการตางๆ 

(manual skill) และใหนักศึกษาฝกฝนโดยความชวยเหลือของแพทยประจําบานจนเกิดความชํานาญ

ตามเกณฑที่กําหนดให   ทางดานเจตคตินั้นนักศึกษาจะไดเรียนจากการสังเกตจากอาจารยแพทยรุนพี่ 

ในขณะที่ปฏิบัติการดูแลแกปญหาผูปวย ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 

 

 
 
   



   

   

 

10. วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 
การจัดการเรยีนการสอนของนักศึกษาแพทยปที่ 5 
กําหนดเวลาปฏิบัติงานที่ภาควิชาออรโธปดิคส ดังนี ้
 ในระยะเวลา 5 สัปดาห  แบงนกัศึกษาออกเปน 5 กลุม หมุนเวียนปฏิบัติงานตามหนวยกลุมละ 1 

สัปดาห ในแตละหนวย  ดงัตอไปนี้ 
A. Pediatric orthopedics 
B. Orthopedic oncology (tumor) 
C. Spinal surgery 
D. Sport injury and arthroplasty 
E. Hand and microsurgery 

 

นอกจากนี ้ นกัศึกษาจะไดมีโอกาสหมนุเวียนกิจกรรมการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลา

ราชการดังนี ้

 

 
1. การเรยีนการสอนที่แผนกตรวจผูปวยนอก 

จุดมุงหมาย  :   เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวธิกีารแกปญหาของโรคระบบโครงราง เสนประสาท 

และไขสันหลัง กลามเนื้อกระดูกและขอทีพ่บบอยและมคีวามสาํคัญ ดังตอไปนี้ 

1. สามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากผูปวย โดยการซักประวัติและตรวจ

รางกาย 

2. สามารถประมวลขอมูลที่ไดรับเพื่อต้ังสมมติฐานของโรคที่ถูกตอง 
3. สามารถใชและแปลผลการชนัสูตรที่เหมาะสม 

4. สามารถใหการวินิจฉัยโรคทีถู่กตอง 
5. สามารถอธิบายทักษะในการตรวจรางกายและวิธีการรักษาทีถู่กตองได 
6. สามารถอธิบายใหผูปวยและ / หรือญาติตระหนกัถงึการรักษาแบบองครวม 

รวมทัง้การฟนฟูสภาพหลังการเจ็บปวย 
 
 

 

 

 

 



   

   

    กระบวนการเรียนการสอนที่แผนกตรวจผูปวยนอกออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟ ู
ออรโธปดิคส เวชศาสตรฟนฟ ู

1.อาจารยผูรับผิดชอบ 1 ทาน : 1 วนั  

   (5 วนัทาํการ : สัปดาห) 

2. จํานวนนักศึกษา 3 - 4 คน :1 วนั 

 (5 วันทําการ : สัปดาห) 

3. เวลาที่สอน 09.00 น. ถึง 12.00 น.   

     (5 วันทาํการ : สัปดาห) 

4. สถานที่ – หองตรวจผูปวยนอกออรโธปดิคส    

     อาคาร 4 ชัน้ 1 

 

1.อาจารยผูรับผิดชอบ 1 ทาน : 1 วนั   

     (2 วันทาํการ : สัปดาห) 

2. จํานวนนักศึกษา 8 - 12 คน : 1 วัน 

 (2 วันทําการ : สัปดาห) 

3. เวลาที่สอน 09.00 น. ถึง 12.00 น.   

     (2 วันทาํการ : สัปดาห) 

4. สถานที่ – หองตรวจผูปวยนอกหอง 301 หนวย

เวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจ  ตกึศูนยการแพทยสิริกิติ์  

 
วิธีการเรยีนรู  

1. อาจารยเลือกผูปวยทีเ่หมาะสม และขออนญุาตผูปวยเพือ่ใหนักศกึษาแพทยตรวจ  

      (นักศึกษา 1-2 คน ตอผูปวย 1-2 ทานตอคาบ นศพ. 2 – 3 คน / ผูปวย 1 ราย) 

2. นักศึกษาแพทยตรวจและพิจารณาการใชการชันสูตร ใหการรักษาที่เหมาะสม 

3. นักศึกษานําเสนอผลการตรวจวนิิจฉัยและเสนอวิธกีารรกัษาตออาจารย 
4. อาจารยพิจารณาความเหมาะสมและถกูตองของขั้นตอนการดูแลรักษาผูปวย 

5. อภิปรายซักถามและสอนแสดงเพื่อแกไขขอบกพรอง  
 
การประเมินผลการเรียนการสอนที่แผนกตรวจผูปวยนอก 

1. สังเกตการปฏิบัติงานทีห่องตรวจผูปวยนอกออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟ ู

2. สมุดคูมือการปฏิบัติงาน (log book) 

3. การสอบ OSCE (problem solving skill) 

4. การสอบหัตถการ (Direct observation) 

5. รายงานผูปวยนอกเวชศาสตรฟนฟ ู1 ฉบับ :  นกัศึกษาแพทย 1 คน 

 5.1  วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถ 

1. สรุปประวัติ ตรวจรางกายที่เกี่ยวของ 
2. ระบุการวนิิจฉัย หรือการวนิจิฉัยแยกโรค 

3. ระบุปญหาทางเวชศาสตรฟนฟูในผูปวยรายนัน้ 

4. วางเปาหมายและแนวทางการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟ ู

 

 



   

   

5. คนควาเพิ่มเตมิในประเด็นทีเ่กี่ยวของกับผูปวยทีท่านสนใจ 

 เชน clinical presentation, pathophysiology, pharmacology, 

conservative treatment เปนตน ไมรวมการรักษาโดยการผาตัด 

 แหลงคนควา: ตําราและวารสารทางการแพทย   

6. สรุปและวิเคราะห ขอมูลที่ได   
7. การนาํมาประยุกตใชกับผูปวยรายตอไป 

 
6. การเขียนรายงานของนักศึกษาแพทย ภาควิชาออรโธปดิกส จํานวน 2 ฉบับ 

 6.1    รวบรวมขอมูลที่สําคัญทางคลินิกจากผูปวยที่อยูในความดูแลไดอยางเหมาะสม 

 6.2    ใหการวนิิจฉัยโรคโดยอาศัยขอมูลทางคลินกิที่สําคัญไดอยางถกูตอง 

 6.3    บอกพยาธิกาํเนิด พยาธิสภาพ การดําเนนิโรคไดอยางถูกตอง   

 6.4    บอกแผนการรักษา รวมทั้งวิธกีารผาตัดและการดูแลผูปวยหลังผาตัดไดอยาง 

เหมาะสม 

 6.5    บอกการดูแลผูปวยแบบองครวมไดอยางครบถวนเหมาะสม 

 6.6    รวบรวมขอมูลสนับสนนุในการวนิิจฉัยโรค พยาธกิาํเนิด พยาธิสภาพ การดําเนิน 

   โรคและการดูแลรักษาผูปวยโดยใชขอมูลจากตําราอยางนอย 2 เลม 

  ประกอบการเขียนรายงาน 

6.7 ตั้งคําถามทางคลินิกทีม่ีความสําคัญและสัมพันธกับปญหาของผูปวย  และเปน 

 คําถามที่มีคาํตอบ (answerable question) โดยใชหลักการของ PICO ใน  

 evidence-based medicine ไดอยางถกูตองเหมาะสม 

 6.8  คนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที่เชื่อถอืได ทั้งขอมูลปฐมภูมิ (original articles)  

        และ/หรือทุติยภูมิ (systematic review) เพื่อตอบคําถามขางตนไดอยาง 

         เหมาะสม 

    6.9 บอกขั้นตอนการคนหาขอมลู โดยระบ ุkey words วธิีการวจิัย แหลงขอมูล ที่ใช 

   คนหาไดอยางถูกตอง 

    6.10  คัดเลอืกวารสารที่นาเชื่อถือมากทีสุ่ดมาทาํการวเิคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 

    6.11  วิเคราะหขอมูลที่ไดตามเกณฑการวิเคราะหขอมูลของ www.usersguides.com  

             ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

            6.12  นําขอมูลที่คนควาไดมาประยุกตใชกับผูปวยเพื่อชวยในการดูแลรักษาผูปวยได  

             อยางเหมาะสม 

            6.13  เขียนเอกสารอางอิงตามแบบ Vancouver ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

http://www.usersguides.com/


   

   

2. การเรยีนการสอนที่หองเฝอกและหองหัตถการ 
จุดมุงหมาย : นักศกึษามีความสามารถดังนี ้

1.  ทราบและเขาใจขั้นตอนในการทําหัตถการพนัเฝอกเบื้องตนได 

2. ปฏิบัติการพันเฝอกทีถู่กตอง โดยมีการใหคําแนะนํายอนกลับจากแพทยประจําบาน

หรืออาจารย 

 
3. การเรยีนการสอนที่หองผาตัด 

จุดมุงหมาย  :  นักศึกษาตองมีความรูความสามารถดังตอไปนี้ 

1. มีความรู ความเขาใจตอโรคทางออรโธปดคิสที่พบบอย และมีความสาํคัญของ 

 ผูปวยออรโธปดิคสที่รักษาโดยวิธีการผาตดั 

2. รูวิธีปฏิบัติตนในหองผาตัดออรโธปดิคสที่ถกูตอง 
3. สามารถเขาชวยผาตัดผูปวยออรโธปดิคสได 

 
       กระบวนการเรยีนการสอน 

1. อาจารยแบงออกเปน 5 สาย  สายละ 2 - 4 ทาน 

2. นักศึกษาแบงออกเปน 5 สาย  สายละ 3 - 4 คน 

3. ผูปวยแบงออกเปน 5 สาย  สายละ 8 - 10 คน 

4. สถานที ่  -    กอนและหลังผาตัดผูปวยจะพกัอยูที่หอพักผูปวยอาคาร 4 ชั้น 2 

      -    การผาตัด ใชหองผาตัดออรโธปดิคส อาคาร 4 ชั้น 3 

  5.  เวลา - การดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัดจะปฏิบัติทุกวนั วนัละสองครั้ง   

   คือ  เวลา 06.30 น. ถึง 07.30 น. และเวลา 15.30 น. – 16.30 น. 

                         -    การดูแลผูปวยขณะผาตัด แตละสายจะเขาหองผาตัดสัปดาหละ 

        คร้ัง เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. และชวงบายเวลา  

       13.00 น. – 14.00 น. 
 



   

   

 
วิธีการเรยีนรู 

1. กอนผาตัดผูปวยในแตละสายที่เขารับการรักษาทุกทานจะมีนกัศึกษาดูแล 1 คน 

โดยนักศึกษาจะตองซักประวัติ ตรวจรางกาย และเขาใจการชันสูตรที่นาํมาสูการ

วินิจฉัยของผูปวยรายนัน้ 

2. เมื่อผูปวยที่นักศึกษารับผิดชอบดูแลอยูเขาหองผาตัดที่หองผาตัดออรโธปดิคส 

นักศึกษาตองติดตามเขาชวยผาตัดในผูปวยรายนั้นๆ ตามเวลาที่กําหนด 

3. หลังผาตัด นักศึกษาตองติดตามดูแลผลการรักษาผาตัดและชวยเหลือผูปวย

เทาที่ควรจะทําได ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

4. การอภิปรายซักถาม เพื่อใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติงานที่ถูกตอง จะปฏิบัติ

ขณะที่อาจารยและนักศึกษาดูแลผูปวยรวมกัน ตั้งแตกอนผาตัดจนถึงหลังผาตัด 
 
 การประเมินผลการเรียนการสอนที่หองผาตัด 

1. Direct observation ดูจากการอภิปราย ซักถามปญหา และการดูแลผูปวยขณะ

ปฏิบัติงาน 

2. สมุดคูมือการปฏิบัติงาน (log book) 

3. การเขียนรายงานผูปวยสงอาจารยผูรับผิดชอบ 

 
4.   การศึกษาและปฏิบัติงานที่หอผูปวยใน  
      จุดมุงหมาย  :  เพื่อใหนักศึกษาฝกฝนวิธีการแกปญหาของโรคกลามเนื้อกระดูกและขอ  โดยการ 

1. ซักประวัติ การฝกหัดตรวจรางกายผูปวย 

2. การวินิจฉัยโรคจากขอมูลที่ไดจากประวัติการเจ็บปวย การตรวจรางกาย ผลการ

ตรวจทางหองทดลอง และผสมผสานกับความรูทางทฤษฎี 

3. รูหลักการและวิธีการทําหัตถการตางๆ ที่จําเปน เชน การใสเฝอก ใสเครื่องดาม 

การดึงถวงแขนขาการเจาะขอ 

4. วางแผนการรักษา 

5. ติดตามการดําเนินของโรค และการฟนฟูสมรรถภาพหลังการรักษาหรือผาตัด 

6. บันทึกรายงานแบบใชปญหาเปนหลัก 
 

 

 

 

 



   

   

 
กระบวนการเรียนการสอน 
  นักศึกษาจะตองขึ้นปฏิบัติงานในหอผูปวยตั้งแตเวลาประมาณ 06.30 น. โดยอันดับ

แรกคือการดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบ ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนเรียบรอยทุกคน 

จากนั้นจึงไปดูแลผูปวยอื่นรวมกับอาจารย แพทยประจําบาน ในชวงเวลา 06.30 – 07.30 น. จะมี

อาจารยในแตละสาย (A,B,C,D,E) มาดูแลผูปวยเปนครั้งคราว ซึ่งนักศึกษาตองพรอมที่จะนําเสนอ

ผูปวย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในผูปวยนั้น ใหอาจารยไดทราบ 

  หลังจากนั้นเวลา 07.30 น.  ถึงเวลาประมาณ 15.00 น.   นักศึกษาจะไดไปปฏิบัติงาน

ในที่ตางๆ   หลังจากเวลาดังกลาวแลว ชวงเวลาประมาณ 15.30 น. – 16.30 น. นักศึกษาจะตอง

กลับมาดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูปวยอีกครั้งหนึ่ง โดยรวม service round กับแพทย

ประจําบานจนเสร็จ 

  การปฏิบัติงานในหอผูปวย (ward work) ใหติดตามดูแลผูปวยที่เขาหองผาตัดหรือหองเฝอกได 

ในการจายผูปวยใหนักศึกษา  ใหถือเปนความรับผิดชอบกันเองของนักศึกษา โดยมีแพทยประจําบาน

เปนผูใหคําแนะนํา นักศึกษาจะตองสงรายงาน    ผูปวยใหมอยางนอย 3 ฉบับ ตอ 3 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 

3 ฉบับ ตลอดการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 
 การประเมินผลการปฏิบติังานที่หอผูปวยใน 

1.  Direct observation ดูจากการอภิปราย ซักถามปญหา และการดูแลผูปวยขณะ 

 ปฏิบัติงาน 

2.  สมุดคูมือการปฏิบัติงาน (log book) 

3. การเขียนรายงานผูปวยสงอาจารยผูรับผิดชอบ 

 
5.   การสอนขางเตียง (Bedside teaching) 
      จุดมุงหมาย  :  เพื่อใหนักศึกษาฝกฝนวิธีการแกปญหาของโรคกลามเนื้อกระดูกและขอ  โดยการ 

1.  ซักประวัติ การฝกหัดตรวจรางกายผูปวย 

2.  การวินิจฉัยโรคจากขอมูลที่ไดจากประวัติการเจ็บปวย การตรวจรางกาย ผลการ

ตรวจทางหองทดลองและผสมผสานกับความรูทางทฤษฎี 

3.  รูหลักการและวิธีการทําหัตถการตางๆ ที่จําเปน เชน การใสเฝอก ใสเครื่องดาม 

การดึงถวงแขนขาการเจาะขอ 

4. การประเมินศักยภาพของผูปวยและวางแผนการรักษา  โดยการมองปญหาของ 

 ผูปวย 

5. ติดตามการดําเนินของโรค และการฟนฟูสมรรถภาพหลังการรักษาหรือผาตัด 

6. บันทึกรายงานแบบใชปญหาเปนหลัก 



   

   

  
 กระบวนการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบ 1 - 2 ทาน 

2. จํานวนนักศึกษา 9 - 10 คน 

3. จํานวนเวลาทีส่อน 1 ชัว่โมง 

4. สถานที่สอน หอผูปวยใน 

5. วิธีการสอน 

- เลือกผูปวยที่จะทําการศึกษา 

- นักศึกษาแพทยที่ดูแลผูปวยนําเสนอประวตัิและการตรวจรางกาย 

- อาจารยผูสอนแนะนาํและสอนวิธกีารซักประวัติและตรวจรางกาย 

- อภิปรายการวนิิจฉัยและการรักษาผูปวย 

- ซักถามปญหา 
  
การประเมินผลการการเรยีนการสอนขางเตียง 

- การซักถามปญหาและอภิปรายในระหวางการสอน 

 
 5.1   เรื่อง ผูปวยที่มีการบาดเจ็บของไขสนัหลัง 
      เมื่อสําเร็จการศึกษา นกัศึกษาสามารถประเมินผูปวย  

     1.   ประเมนิกาํลังกลามเนื้อ 10 มัดหลัก 

     1.1 Biceps muscle 

     1.2 Extensor carpi radialis muscle 

     1.3 Flexor carpi radialis muscle 

     1.4 Flexor digitorum superficialis muscle 

     1.5 Abductor digiti mini muscle 

     1.6 lliopsoas muscle 

     1.7 Quadriceps muscle 

     1.8 Tibialis anterior muscle 

     1.9 Extensor hallucis longus muscle 

     1.10 Gastrocnemeus muscle 

     2.   ประเมินการรับความรูสึกดวย pin prick ตาม dermatome 

     3.   ประเมินการตอบสนอง deep tendon reflex 

 

 



   

   

การอธิบายผูปวยเกี่ยวกับพยาธิสภาพและภาวะแทรกซอน 
     1.   อธิบายระดับและความรุนแรงของพยาธิสภาพ ในผูปวยที่ไมซับซอน 

     2.   อธิบายการปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นในผูปวยรายที่ไมซบัซอน  

    เชน แผลกดทบั แผลไฟไหม น้าํรอนลวก ขอติด เปนตน 

     3.   บอกความสามารถตามศักยภาพที่ผูปวยควรจะทําไดหลังผาน 

           กระบวนการฟนฟูสภาพ 
การใหคําแนะนําเพื่อใหถงึเปาหมายตามศักยภาพ  

1. ใหคําแนะนําแกผูปวยเกี่ยวกบัการออกําลงักายที่เหมาะสม โดยพิจารณา

ถึงความแข็งแรงของกลามเนื้อและอาการเกร็งของผูปวย 

2. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกผูปวย เชน การประกอบกิจวัตรประจําวนั  

       การพลกิตัวบนเตียง การเคลื่อนยายตัวการปรับสภาพแวดลอม เปนตน 

3.  ใหคําแนะนาํแกครอบครัวและผูเกี่ยวของในการดูแลผูปวย 

 
      5.2   เร่ือง Degenerative joint 
                             เมื่อสําเรจ็การศึกษา นกัศึกษาสามารถ 

1. ซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยทีม่ีภาวะขอเสื่อมสภาพไดอยางถูกตอง 

2. สามารถวินจิฉัยภาวะขอเสื่อมสภาพชนิดตางๆ ได เชน ขอเขาเสื่อม ภาวะ  

 spinal stenosis  ขอสะโพกเสื่อม 

3. สามารถบอกขอบงชี้ในการผาตัดของภาวะเสื่อมสภาพตางๆ ได 

4. สามารถใหการดูแลผูปวยขอเสื่อมสภาพเบื้องตนได 

 
  5.3    เรื่อง Open fracture 

 วัตถุประสงคการ Round open fracture เพื่อใหนักศกึษาฝกฝนการ 

 แกปญหาของ open fracture โดยการ 

1. ซักประวัติ  ฝกหัดตรวจรางกายผูปวย 

2. วินิจฉัยโรคจากขอมูลที่ไดจากประวัต ิการตรวจรางกาย ผลการตรวจทาง 

 หองปฏิบัติการภาพถายรังสผีสมผสานกับความรูทางทฤษฎี และสามารถ 

 แบงกลุมความรุนแรงของ open fracture ได 

3. รูหลักการและวิธีการทําหัตถการตางๆ ที่จาํเปน เชน การใสเฝอก เฝอก 

 ออน การดึงถวงแขนขา  ทั้งแบบยึดตัดผิวหนงั และแบบยึดกระดูก 

4. ประเมินศักยภาพของผูปวยและวางแผนการรักษาแบบองครวม 

5. รูหลักการติดตามการรักษา และการฟนฟสูมรรถภาพหลังการรักษา 

6. นําเสนอรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก 



   

   

 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. ใหนักศกึษานาํเสนอปญหาผูปวยและซักถามผูปวย  10 นาท ี

2. อาจารยใหคําแนะนาํเกีย่วกบัการซักประวตัิ   5  นาท ี

3. นักศึกษาแสดงการตรวจรางกายผูปวย   5 นาท ี

4. อาจารยใหคําแนะนาํเกีย่วกบัการตรวจรางกาย   5 นาท ี

5. อภิปรายพยาธิสภาพและการประเมินความรุนแรงของ open fracture   5 นาท ี

6. อภิปรายการรกัษาและภาวะแทรกซอน   5 นาท ี

7. อภิปรายการตดิตามการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ   5 นาท ี   

8. ใหคําแนะนําผูปวยเกีย่วกับโรค การรักษาและการฟนฟสูมรรถภาพ 10 นาท ี

9. ซักถาม และสรุป 10 นาท ี
 
  5.4  เรื่อง Rehabilitation in common musculoskeletal problems 

เมื่อสําเรจ็การศึกษา  นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัติ ตรวจรางกาย วนิจิฉัย และตระหนกัถึงปญหาทางเวชศาสตร

ฟนฟูในผูปวยที่มีปญหาระบบกลามเนื้อ กระดูก และขอ  ทีพ่บไดบอยในเวชปฏิบัตทิัว่ไป 

เชน โรคขอเสื่อมภาวะขออักเสบ  โรคปวดหลัง  ภาวะกระดูกหัก เปนตน 

2. วางเปาหมายและแนวทางการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟ ู

3. ประยุกตใชเครื่องมือทางกายภาพบาํบัดทีเ่หมาะสม   

4. เลือกและอธิบายการออกกําลังกายเพื่อการรักษาที่เหมาะสม   

  ระบุขอควรระวัง  และขอหามของการออกกําลังกาย สําหรับผูปวยรายนั้น 

5. เลือกและอธิบายการใชเครื่องชวยเดินที่เหมาะสม 

 
6.   Formative 
 จุดมุงหมาย :  เพื่อใหนักศึกษา 

1. เพื่อวัดและประเมินการเรียนของนศพ. กอนจะมกีารสอบวัดผล 

2. นําผลการประเมินที่ไดมา feedback กับนศพ.เปนรายบคุคลโดยมีอาจารยที่

ปรึกษาเปนผูดําเนนิการ 

3. นําผลการประเมินที่ไดมาพฒันาปรับปรุงเนื้อหาและขบวนการเรียนการสอน 

4. เปนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดความคิดทีจ่ะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่ยงัไม
เขาใจ 

 

 



   

   

 
7. Inform consent  
 จุดมุงหมาย : เพื่อใหนักศึกษา 

1. บอกขั้นตอนการขออนุญาตผาตัด ในผูปวยออรโธปดิคส 

2. ปฏิบัติการขออนุญาตผาตัดได 
 
 กระบวนการเรียนการสอน 
  อาจารยผูรับผิดชอบ 1 ทาน ใหนักศกึษาแพทยศกึษาตวัอยางโจทย 
 
8. การประชุมกลุม (Team Meeting) 

เมื่อสําเรจ็การศึกษา  นักศึกษาสามารถ 
1.   นักศึกษาแพทยตระหนกัถึงการดูแลผูปวยอยางเปนองครวม 

2.   นักศึกษาแพทยทราบบทบาทของบุคลากรในทีม 

3.   นักศึกษารวมสังเกตการณ  

3.1  การประเมิน การวางแผนการรักษา  

3.2  การใหการรักษาจากบุคลากรในทีม 

3.3  ความเปลี่ยนแปลงของผูปวยหลังไดรับการฟนฟ ู

3.4  ปญหาและอุปสรรคของการฝกตามโปรแกรม 

3.5 การรับฟงขอมลูจากผูปวยและญาติ 

 

9.   การศึกษาและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      จุดมุงหมาย  :  เพื่อใหนักศึกษา 

1.    ศกึษาปญหาเรงดวน  กรณีฉุกเฉินเกีย่วกับ orthopedic emergency และ 
trauma  
                       ทางออรโธปดิคส 

2. สามารถรวบรวมปญหาตอเนื่องตั้งแตแรกรับจนถึงเริ่มรักษา การดําเนินของ
โรค จนถงึผาตดัดวนและสภาพหลังผาตัดซึ่งเกิดขึ้นนอกเวลาราชการ 

3.   ด ู ฝกการปฏิบัติปฐมพยาบาลขั้นตน 
4.   สามารถฝกอบรมขอคําปรึกษาและการเตรียมการสงตอที่ถูกตอง 
5. ฝกความรับผิดชอบตอหนาที่และความฉบัไวการปฏิบตัิงานกรณีเรงดวน 
6. ชวยผาตัดผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

   กระบวนการเรียนการสอน 
 นักศึกษาจะอยูเวรนอกเวลาราชการ ทุกครั้งที่สายนักศึกษาอยูเขาเวรระหวางเวลา 16.00  น. – 
22.30 น. ในวันธรรมดา เวลา 07.00 น. – 22.30 น. ในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ โดยอยูใน
ความดูแลของแพทยประจําบานปที่ 2, 3  และ 4 รวมกัน 
 
 



   

   

 
           สถานที่ที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน  ระหวางอยูเวรนอกเวลาราชการ ไดแก 

1. หองเฝอกบริเวณหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
2. หอผูปวยออรโธปดิคส 
3. หองผาตัดออรโธปดิคส 

 
นักศึกษาจะตองติดรายชื่อและตารางการหมุนเวียนของนักศึกษา ตลอดจนหมายเลขโทรศัพทของ

หองพักแพทยไวตามสถานทีด่ังกลาว รวมทั้งหองพักแพทยประจําบานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตามมาดูผูปวย 
  
 การประเมินผล 
  ประเมินจากจาํนวนผูปวยที่ นศพ. ใหการดูแล  จากการบันทกึใน Log book 
 
10.  การเรียนการสอนเสริมโดยอาจารยและแพทยประจําบาน 
     จุดมุงหมาย :   1. เพื่อใหรูหลักการและฝกการเขาเฝอกและอุปกรณพยุงแขนขา การดึงถวง 
   น้ําหนัก 
 2. สามารถวินิจฉัยและรักษาเบื้องตนของการบาดเจ็บของขอกระดูก 

 3. การตรวจรางกายทางออรโธปดิคส 
  
11.  การเรยีนรูหตัถการ 
 สัปดาหที่ 2  -  สอนหัตถการเรื่อง Reduction of dislocated joint โดยแพทย 
      ประจําบาน 
  -   สอนพันเฝอก Casting, splinting, traction โดยอาจารยภาควิชา 
   ออรโธปดิคสรวมกับแพทยประจําบาน ป 3 หรือ 4 
 การประเมินผล 
           สอบหัตถการพันเฝอก และสอบ OSCE 
 
การจัดสรรภาระงานภายในรายวิชา RAID 514 
12.   การเรียนการสอนรวมภาควิชา 
 ลักษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสานรวมกับ 
  1.  ภาควิชารังสีวิทยา 1 คร้ัง   คร้ังละ 2   ชั่วโมง 
  2.  ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 6 คร้ัง   คร้ังละ 1   ชั่วโมง 
   3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง 
 
13.   ชั่วโมงสําหรับการศึกษาดวยตนเอง 
 นักศึกษาจะใชเวลาวางหลังจากการปฏิบัติงานในหนวยผูปวย วันเสารและวันอาทิตย  และ
วันหยุดราชการที่  นักศึกษาไมไดอยูเวรนอกเวลาราชการ  ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีโอกาส ใชส่ือการเรียน
การสอนของภาควิชาออรโธปดิคสไดดียิ่งขึ้น 

การประเมินผล 
 ประเมินจากสถิติการเขา website ที่เกี่ยวกับการศึกษา, การเขียนรายงาน (EBM), สอบ MCQ, 
OSCE 
 



   

   

 
14. กิจกรรมนักศึกษา 

  ภาควิชาไดจัดกิจกรรมเสริมสอนพันเฝอกรวมกับแพทยประจําบานใหนศพ.แตละกลุมในสัปดาหที่ 
2 และคณะฯ ไดจัดกิจกรรมวิชาการเวลา 14.30-16.00 น. ทุกวันพุธเพื่อเสริมทักษะความรูทั่วไปสําหรับ
นักศึกษาและจัดเวลา 14.00-16.00 น. ทุกวันศุกรเปนชวงนักศึกษา  ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร 
 
15. อุปกรณสื่อการสอน 

สื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ ของภาควิชาออรโธปดิคส 
 จุดมุงหมาย 

1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาและศึกษาหาความรู  เพิ่มเติมดวยตนเอง 
2. เพื่อใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพื่อประกอบการดูแลผูปวยและงานวิจัย 

 
1. หองสมุด 

  ระเบียบการใชหองสมุด 
1. ผูมีสิทธิใชหองสมุดคือ 

- อาจารยของภาควิชาฯ 
- แพทยประจําบานของภาควิชาฯ 
- นักศึกษาแพทยภาควิชาฯ  และบุคคลอื่น  ตองมีอาจารยภาควิชาฯ เปนผู

รับรองในการใชหองสมุดเปนรายๆ  ไปโดยผูรับรองจะตองรับผิดชอบแทนผูใช
นั้น 

2. วิธีการยืมหนังสือจากหองสมุด 
- ใหเจาหนาที่หองสมุดเปนผูหยิบหนังสือทุกครั้ง 
- เขียนชื่อผูยืมหนังสือลงในบัตรแข็งประจําเลมหนังสือ 
- มอบบัตรแข็งใหกับเจาหนาที่ 
- เมื่อคืนหนังสือใหกับเจาหนาที่ทุกครั้ง  ตองเซ็นชื่อในสมุดคืนหนังสือ  เพื่อเปน

หลักฐานดวยทุกครั้ง  หนังสือที่ยังไมมีการเซ็นคืน  จะถือวาอยูในความ
รับผิดชอบของผูยืม 

- กําหนดระยะเวลาที่ยืมออกได 
textbook  ยืมคร้ังละไมเกิน  1  สัปดาห 
journal  ยืมคร้ังละไมเกิน  3  วัน 

- กรณีหนังสือที่ผูยืมชํารุดหรือหาย  ผูยืมตองรับผิดชอบ 
 
2. สื่อการสอน VDO  
3. VDO แนะนํากอนเขาหองผาตัด 
4. Interactive learning SHO 
5. Web site: www.ra.mahidol.ac.th 

 
 
 
 



   

   

16. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
โดยผลการประเมินทั่วไปที่ภาควิชาออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟูไดแบงการประเมิน

ออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. Formative evaluation  เปนการประเมนิผลระหวางการปฏิบัติงาน  โดยจะจัดใหมี

การสอบในสปัดาหที่ 3 ของ   clerkship เปนการทดสอบความรูของนักศึกษาเพื่อให

นักศึกษาไดมีโอกาสปรับปรุงตนเองโดยเนือ้หาของแบบ ทดสอบจะครอบคลุมความรู

พื้นฐานในทางออรโธปดิคสเบื้องตน 

2. Summative evaluation  เปนการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในปลาย

สัปดาหที่  5  เพื่อตัดสินผลการศึกษาของชั้นปที่  5  โดยจะทาํการประเมินตามหวัขอ

ในขอ  4 
 
โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้  
 

เครื่องมือที่ใชวัด 
เครื่องมือที่ใชวัด MCQ OSCE Report 

Log 
Book 

Inform 
consent 

ทดสอบ
พัน
เฝอก 

แบบประเมิน รวม 

Professional 

Attitude 

     O/S/M/U O/S/M/U 

Communication & 
Interpersonal skill 

    5  5 

Knowledge base 40      40 
Clinical Skill  20 6 4   30 
Technical skill  17  4   21 
Continuous 
Professional 
Development 

  4    4 

รวม 40 37 10 8 5 ปร
ะเ
มิน

กอ
นส
อบ

 ต
ัดส
ินผ
ล 

“ผ
าน

” ก
ับ 

“ไม


ผา
น”

 

OSMU 100 
 

1.  ความรู  (Knowledge base)    ไดแก   การทดสอบความรูพืน้ฐานทางออรโธปดิคสและ

เวชศาสตรฟนฟูในดาน 

ความจาํ ความเขาใจ ในการวินิจฉัยวางแผนแกปญหาผูปวย  การสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค  

ตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคการศึกษาของวิชาออรโธปดคิสและเวชศาสตรฟนฟ ู1  และวัตถุประสงค

เฉพาะในรายวิชาสาํหรับช้ันปที่ 5 
 
 



   

   

2.  ความสามารถในการแกปญหาทางคลินิกและหัตถการ   
2.1  ความสามารถในการแกปญหาทางคลินิก   (Clinical skills)   ไดแก    ความสามารถ

ในการรวบรวม และ 

วิเคราะหขอมูลจากการซักประวัติ  การตรวจรางกาย  การเลือกตรวจ  และแปลผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการและรังสีวิทยา  การประมวลปญหาผูปวย  การวางแผนวนิิจฉัยและแกปญหาการบันทึก

รายงาน  ผูปวย  และการใชเหตุผลในการตัดสินใจแกไขปญหา 

       2.2  ความสามารถทางหัตถการ  (Technical skills)  ไดแก  ความสามารถในการทําการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ  (laboratory skills)  ความสามารถและเทคนิคทีเ่หมาะสมในการปฏิบัติตอ

ผูปวยและความสามารถในการทาํหัตถการตาง ๆ  ทีจ่ําเปนตามวัตถุประสงคการศึกษาของภาควิชา

ออรโธปดิคส 
 

3. เจตคติ คานยิม  และมารยาทแหงวิชาชีพ   หมายถึง  พฤตกิรรมที่เหมาะสมสําหรับ

การเปนแพทยที่ดี  ไดแก   

ความสนใจในปญหาของผูปวยทัง้ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนครอบครัวและชุมชน  มีความ

รับผิดชอบตอหนาที ่  มีความสนใจในผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย  มีความสนใจและใฝรูทางดาน

วิชาการ  มนี้าํใจและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ที่เปนประโยชนตอสวนรวม  มีสัมมาคารวะ  และ

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
 
วิธีการประเมินผล 

1.     สังเกตวธิีตอบและถามระหวางการเรียนในชัน้เรียนหอผูปวย  หองตรวจผูปวยนอก   

 หองผาตัด  และหองฉกุเฉิน 

2.     การสอบปฏิบัติ  OSCE   

 3      การสอบขอเขียนแบบปรนัยประเภท  MCQ  (multiple choice questions) 

4.    การเขียนรายงานผูปวยนอกเวชศาสตรฟนฟ ู
 
การคิดคะแนน 
 หมวดที่ 1  หมวดการสอบ ไดแก  

  การสอบ MCQ / OSCE นกัศึกษาจะตองสอบไดแตมรวมไมต่ํากวา 2.00  จึงจะถอืวา 

สอบผาน 

 หมวดที่ 2  ภาคปฏิบัติ  แยกเปน 

  การปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองไดแตมตามเกณฑที่ภาควิชาฯ กําหนด คือ  ไมต่ํากวา 

2.00 จึงจะถือวาผาน 

 



   

 

การตัดสิน คิดแตมรวมจากผลการรวมของภาคทฤษฎี การสอบในภาคปฏิบัติ และการปฏิบัติงานแลว

ปรับเปนสัญลักษณ  A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แลวใชหลักการตัดสิน ดังนี้ 

  1. กรณีนักศึกษาไมผานการประเมินผลดานเจตคติความรับผิดชอบใหภาควิชาตัดสินผล

เปนเกรด D+ , D  หรือ F ตามที่เห็นสมควร 

    2. นักศึกษาจะตองไดเกรด C ข้ึนไป จึงจะถือวาผานการประเมินผลของภาควิชาฯ 
    3. นักศึกษาที่ไดแตมรวม > 2.00 แตสอบภาคทฤษฎี หรือปฏิบัติชนิดใดชนิดหนึ่งไมผาน 
จะไดรับการแจงเกรดเปน X และมีโอกาสสอบแกตัว / ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ภายในเวลาที่ภาควิชาฯ 
กําหนด ถาผานไดเกรดตามจริง 
 ถาไมผานไดเกรด D+ และลงทะเบียนเรียนซ้ํา ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

แตมรวม >

   

 
 2.00 

แตไมผานการสอบทฤษฎีหรือปฏิบติั 
 

 
แจงเกรด X 

 

 

 

 

 

 

    4. นักศึกษาที่ไดแตมรวมต่ํากวา 2.00 โดยมีปญหาจากการสอบหมวดใดหมวดหนึ่งไม
ผาน จะไดรับการแจงเกรดเปน R และมีโอกาสสอบแกตัว / ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ภายในเวลาที่ภาควิชาฯ 
กําหนด ถาผานไดเกรด C  
ถาไมผานไดเกรด D+ / D / F ตามแตมรวมจริง ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แตมรวม < 2.00 
และไมผานการสอบทฤษฎีหรือปฏิบัติ 

ไมผาน 

สอบแกตัว / ปฏิบติังาน 

แจงเกรด R 

ไดเกรด D+ / D / F 
ตามแตมรวมจริง 

ผาน ไดเกรด C 

ลงทะเบยีนเรียนซ้าํ 

สอบแกตัว / ปฏิบติังาน 

ไมผาน 

ผาน ไดเกรดตามจริง 

ไดเกรด D+ ลงทะเบยีนเรียนซ้าํ 



   

   

 
17. การประเมินผลการเรยีนการสอน 
 
วิธีการคิดคะแนนและการตัดสิน 
 ระบบหนวยกติของคณะฯ  ซึ่งไดปรับปรุงแกไขในป 2546 ในการประเมินผลการศึกษาของแต

ละภาควิชาฯ ใหกําหนดสัญลักษณตาง ๆ และแตมประจําดังนี้  

แตมรวม    เกรด 

 3.51 – 4.00 A 

 3.25 – 3.50 B+ 

 3.00 – 3.24 B 

 2.50 – 2.99 C+ 

 2.00 – 2.49 C 

 1.50 – 1.99 D+ 

 1.00 – 1.49 D 

 < 1.00 F 

 
 
18. เอกสารอางอิง 

 
รายชื่อตําราในหองสมุดภาควิชาออรโธปดิคส 

 ตําราพื้นฐานที่นักศึกษาตองอาน  ไดแก 

1. ออรโธปดิคส ใน  สมชัย  ปรีชาสุข, วิโรจน  กวินวงศโกวิท,  วิวัฒน  วจนะวิศิษฐ,  

บรรณาธิการ,  กรุงเทพมหานคร:  โฆษิตการพิมพ, 2537 (หองสมุดภาควิชาฯ) 

2. Salter RB. Textbook of disorders and injuries of musculoskeletal system. 

Baltimore,  William & Wilkins, 1999.  (จํานวน 5 เลม : หองสมุดภาควิชาฯ) 

3. Dandy DJ. Essential orthopaedics and trauma.  Churchill Livingstone, 1993. 

 
รายชื่อตําราเวชศาสตรฟนฟูในหองสมุดคณะฯ 

1. Braddom LR., Physical medicine and Rehabilitation. 1st ed. Philadelphia : WB 

Saunders, 1996. 

2.  Basmajian J.V.,  Therapeutic Exercise, Baltimore, William & Wilkins, 1978. 

3.  Delisa J.A.,  Rehabilitation Medicine Principle and Practice, 1st ed.  Philadelphia 

J.B. Lippincott, 1993. 



   

   

4.  Goodgold J.,  Rehabilitation Medicine, 1st ed. St.Louise C.V., Mosby, 1988. 

5.  Hollinshead W.H., Jenkins D.B., Functional Anatomy of Limbs and Back, 6th ed.  

     Philadelphia : W.B. Saunders, 1991. 

6.  Kottke F.J., Lehman J.F., Krusen’s Handbook of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 4th ed. Philadelphia : W.B. Saunders, 1990. 

7.  Lehmann J.F.,  Therapeutic Heat and Cold. 3rd ed. Baltimore, William & Wilkins, 

1982. 

8.  เสก  อักษรานุเคราะห  ตําราเวชศาสตรฟนฟ ู สมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย   

     พิมพคร้ังที ่3  โรงพิมพเทคนิค  2539. 

9.  คูมือเวชศาสตรฟนฟู  สําหรับนักศึกษาแพทย  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี              

     (RARM 506). 

10. ฉัฐยา  จิตประไพ, ภาริส  วงศแพทย  เวชศาสตรฟนฟูบูรณาการ : รามาธิบดี  พมิพคร้ังที่  1        

      โรงพิมพ เรือนแกวการพมิพ  2542.   

11. อภิชนา  โฆวนิทะ พ.บ. คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหม : คูมือสําหรับผูปวย

บาดเจ็บที่ไขสนัหลงั  พมิพครั้งที่ 2  พิมพทีห่นวยวารสารวิชาการ  คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 
รายชื่อตําราในหองสมุดคณะฯ 

1. McRae R. Clinical orthopaedics examination.  Churchill Livingstone, 1976. 

2. Rockwood CA, Green DP, Robert WB. Fracture. JB Lippincott, 2001. (1 เลม) 

3. Chapman MW. Operative Orthopaedic. JB Lippincott, 2002. (1 เลม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

19. อาจารยและคณะผูสอน 
 
ภาควิชาออรโธปดิคส 

1) ศาสตราจารยวิเชียร    เลาหเจริญสมบัติ 

2) รองศาสตราจารยพรชัย    มูลพฤกษ 

3) รองศาสตราจารยธันย    สุภัทรพันธุ 

4) รองศาสตราจารยวิโรจน    กวินวงศโกวทิ 

5) รองศาสตราจารยชาญยทุธ    ศุภชาติวงศ 

6) รองศาสตราจารยวิวฒัน    วจนะวิศิษฐ 

7) รองศาสตราจารยอดิศักดิ์    สังขเพ็ชร 

8) รองศาสตราจารยธเนศ    วฒันะวงษ 

9) อาจารยธนพจน    จนัทรนุม 

10) ผูชวยศาสตราจารยภัทรวัณย    วรธนารัตน 

11) อาจารยชูศักดิ ์    กิจคุณาเสถียร 

12) อาจารยอํานวย    จิระสิริกุล 

13) อาจารยพงศธร    ฉันทพลากร 

14) อาจารยสุกจิ   เลาหเจริญสมบัติ 

15) อาจารยอดิศักด์ิ   นารถธนะรุง 

16) อาจารยสรศักดิ์   ศุภผล 

17) อาจารยเฉลิมชัย   ลิมิตเลาหพนัธุ 

18) อาจารยกนัต   แกวโรจน 

19) อาจารยณัฐพร   แสงเพชร 

20) ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน   ไกรวัฒนพงศ 

21) อาจารยตุลยพฤกษ   ถาวรสวัสด์ิรักษ 

22) อาจารยศิวดล   วงคศักดิ ์

23) อาจารยชนิกา  อังสนันทสุข 

 
ภาควิชาออรโธปดิคส (อาจารยพิเศษ) 

1. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ สมมาตร   แกวโรจน 

2. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ ดิเรก  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 

 

 



   

   

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟ ู
 1)  ผูชวยศาสตราจารยนพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล 

2)  รองศาสตราจารยวารี จิรอดิศัย 

3)  ผูชวยศาสตราจารยพัชรวิมล คุปตนิรัติศัยกุล 

4)  ผูชวยศาสตราจารยมลรัชฐา ภาณุวรรณากร 
 
ภาควิชาออรโธปดิคส (อาจารยพิเศษ) 

1) ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ ฉัฐยา  จิตประไพ 

2) อาจารยเนตรยา นิ่มพทิักษพงศ 

3) อาจารยวรวัฒน เอียวสนิพานิช 

4) อาจารยสุนิสา คูหิรัญ 

 
ภาควิชารังสวีิทยา 

1)  ศาสตราจารยสุภนีวรรณ เชาววิศิษฐ 

2)  รองศาสตราจารยพมิใจ ศิริวงศไพรัช 

 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร 
  1)  อาจารยดาวชมพ ู พัฒนประภาพันธุ  

 
20. อาจารยผูรับผิดชอบวิชา 

1) รองศาสตราจารยวิวฒัน  วจนะวิศษิฐ                   หวัหนาภาควิชาออรโธปดิคส และที่ปรึกษา 

2) ผูชวยศาสตราจารยนพวรรณ  แสนเจริญสุทธิกุล    หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฟนฟ ู  

3) รองศาสตราจารยธเนศ  วัฒนะวงษ   ประธานหลกัสูตรรายวิชา 

4) ผูชวยศาสตราจารยพัชรวิมล  คุปตนิรัติศัยกุล          กรรมการการศึกษา 

5) ผูชวยศาสตราจารยภัทรวัณย วรธนารัตน                กรรมการการศึกษา 

6) อาจารยชูศักดิ ์  กิจคุณาเสถยีร                    กรรมการการศึกษา 

7) อาจารยสุกจิ  เลาหเจริญสมบัติ                    กรรมการการศึกษา 

8) อาจารยเฉลิมชัย  ลิมิตเลาหพันธุ กรรมการการศึกษา 

9) ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  ไกรวัฒนพงศ กรรรมการการศึกษา 

10) นางเพ็ญนภา  อบเชย                 เจาหนาที่ฝายการศึกษาและวจิัย 

11) นางบุษกร  นอยแสง                 เจาหนาที่ฝายการศึกษาและวจิัย 

12) นางสาวเกษรนิทร  ไมตรีแพน                  เจาหนาที่ฝายการศึกษาและวจิัย 
 



   

 
 
 
 
หนาที่รับผิดชอบ 

1. กําหนดแนวทางและดําเนนิการใหมกีารพฒันาหลักสูตรการศึกษาในภาควิชาออรโธปดิคส

และเวชศาสตรฟนฟ ู

2. เผยแพรและประสานงานใหมีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแตละหนวยของ

ภาควิชาออรโธปดิคสและเวชศาสตรฟนฟ ู

3. สงเสริมใหมกีารใชระบบการพัฒนาหลกัสตูรการศึกษาอยางมีประสิทธภิาพ 

4. กําหนดเกณฑการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา 

5. ทําการตรวจสอบและติดตามผลการพฒันาหลักสูตรการศึกษา 
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