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ตอนที่ 1 บทนา
ก.หลักสู ตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพือ่ ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์กีฬา
ชื่ อหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
Fellowship Training for Certificate in Sports Medicine
ชื่ อประกาศนียบัตร ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์กีฬา
ชื่ อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ
Certificate in Sports Medicine

ข.หลักการและความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพือ่ ให้แพทย์ที่ผา่ นการฝึ กอบรมไปแล้วเป็ นแพทย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและมีความรู ้ความชานาญ
สาขาวิชาออร์โธปิ ดิกส์ และเวชศาสตร์กีฬา
1. สามารถวินิจฉัยโรคและการบาดเจ็บจากการกีฬาโดยพิจารณาไตร่ ตรองจากประวัติ การตรวจ
ร่ างกาย และการตรวจพิเศษที่เหมาะสมได้
2. สามารถตัดสินใจ เลือกวิธีการ และกระทาการรักษาที่เหมาะสม ทั้งผ่าตัด รวมทั้งวิธีการรักษา
ทางเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู และสามารถพิจารณาเร่ งด่วนในการรักษาโรค และการบาดเจ็บจากการ
กีฬาทั้งนี้รวมถึงความรู ้ความสามารถในการแก้ไขและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ดว้ ย
3. ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาที่ซบั ซ้อนเกี่ยวกับกีฬาเวชศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร
4. ติดต่อสื่อสารและให้การศึกษาตลอดจนการถ่ายทอดความรู ้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเวชศาสตร์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทาการวิจยั เพือ่ พัฒนาการป้องกันการบาดเจ็บและการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทั้งการบาดเจ็บ
โรคและความผิดปกติที่ซบั ซ้อนเกี่ยวกับเวชศาสตร์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วยและญาติของผูป้ ่ วยผูร้ ่ วมวิชาชีพและชุมชน
โดยคานึงถึงหลักจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย
7. มีนิสยั ใฝ่ รู ้ และค้นคว้าเพือ่ หาประสบการณ์ต่อไปอย่างเสมอ
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ค. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการศึกษา
เป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และเป็ นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั รหรื อ
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิ ดิกส์จากแพทยสภาหรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั รสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์จากสถาบัน
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองของแพทยสภา

ง.ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 52 สัปดาห์ 2,080 ชัว่ โมง

จ. ทีต่ ้ งั สถานศึกษา
กองออร์โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3547600-28 ต่อ 93504
โทรสาร 02-644-4940

ฉ. ความต้ องการกระสุนและวัตถุระเบิด ตอนที่ 5
ช. ความต้ องการเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิง ตอนที่ 6
ซ. ความต้ องการเกีย่ วกับการเงิน

ตอนที่ 7
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ตอนที่ 2 สรุปหลักสู ตร
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอนุสาขาเวชศาสตร์กีฬา
ระยะเวลาการศึกษา 52 สัปดาห์ 2,080 ชัว่ โมง

ลาดับ

วิชา

ชม.

ผนวก หน้ า หน่ วยกิต หมายเหตุ

1.

ภาควิชาการ/ทฤษฎี

550

ก

5

2.

ภาคปฏิบตั ิ

1,378

ข

7

3.

2.1 การแปลผลการตรวจ
2.2 การทาหัตถการ
วิจยั

52

ค

9

4.

เบ็ดเตล็ด

100

5.

ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด

11

6.

ความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิง

12

7.

ความต้องการเกี่ยวกับการเงิน

13

รวม

2,080
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ตอนที่ 3 แถลงหลักสู ตร
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอนุสาขาเวชศาสตร์กีฬา
ระยะเวลาการศึกษา 52 สัปดาห์ 2,080 ชัว่ โมง
ลาดับ
วิชา
1. ภาควิชาการ / ทฤษฎี
1. 1 Anatomy and applied anatomy
1.2 Basic Arthroscopic anatomy
1.3 Basic Arthroscopic Instruments
1.4 Management of sports related injury
1.5 Basic science of sports medicine
2. ภาคปฏิบตั ิ

3.

2.1 การแปลผลการตรวจ
1) การอ่านผล MRI, CT ของ Shoulder, Elbow, Hip, Knee,
Ankle and Foot
2) การทา Arthrogram of Shoulder, Elbow, Knee, Hip and
Ankle
2.2 การทาหัตถการ
1) Arthroscopic ACL Reconstruction
2) Arthroscopic PCL Reconstruction
3) Arthroscopic meniscectomy
4) Arthroscopic meniscal repair
5) Arthroscopic chondroplasty, repair cartilage
6) Arthroscopic Rotator cuff repair
7) Arthroscopic management for shoulder instability
8) Arthroscopic management for ankle injury
9) Arthroscopic remove loose body in hip joint and elbow joint
10) Knee reconstructive surgery
11) Shoulder reconstructive surgery
12) Ankle reconstructive surgery
วิจยั
รวม

ชั่วโมง
550
110
110
110
110
110
1,378

ผนวก หน้ า
ก
5

ข

7

50

1,328

52
2,080

9
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ตอนที่ 4 ผนวก ก
ภาควิชาการ / ทฤษฎี
550 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อผ่านหลักสูตรผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องความรู ้พ้นื ฐาน และความรู ้ในสาขาเวชศาสตร์กีฬา
2. มีความรู ้ดา้ นสรี ระวิทยาชั้นสูงในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อ
3. ทราบถึงแนวทางการป้องกันอุบตั ิภยั ของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อที่เกิดจากการ
บาดเจ็บจากการกีฬา
เรื่ อง
ภาควิชาการ / ทฤษฎี

ชั่วโมง
ขอบเขตการสอน
การสอน
550 1) Anatomy and applied anatomy of shoulder,
elbow, hip, knee, foot & ankle
2) Basic Arthroscopic anatomy of all joint
3) Basic Arthroscopic Instruments
- Camera, lens, light source
- Arthroscopic motor shaver
- Pump & Fluid system
- Radiofrequency generator and tools
4) Basic science of sports medicine
- Basic Science of Muscle, tendon and
ligament, articular cartilage injury
- Biomechamics of shoulder, knee, hip, ankle
and small joints
- Exercise physiology
5) Management of sports related injury
Knee :
- Bone : Fracture around the knee
- Ligaments : ACL, PCL, PLC, Multiple knee
ligament, MPFL
- Cartilage : OCD, Cartilage injury

หลักฐาน
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เรื่ อง

ชัว่ โมง
การสอน

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

Shoulder :
- Rotator of disease
- Bicep disease
- Instability
- Acromioclaricular joint injury
- Fracture around the shoulder girdle
- Glemohumeral arthritis
Ankle
- Ligament injuries around foot and ankle
- Cartilage injury
Elbow
- Tendinopathies around the elbow
- Ligament injuries around the elbow
Hip
- Hip pain in Athlete
- Femoroacetabular impingement syndrome

เกณฑ์ การประเมินผล การประเมินผลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ประเมินปฏิกิริยาของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยการสังเกตพฤติกรรมว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด
จากการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิตลอดหลักสูตร
2. ประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม เกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐาน ความรู ้ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์
อนุสาขาเวชศาสตร์กีฬาโดยใช้ แบบวัดความรู ้ท้งั แบบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์ผา่ นร้อยละ
80%
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หลักฐาน
1. Rockwood and Green’s Fracture in adult, 7th Edition.
2. Campbell’s operatives orthopaedics, 11th Edition.
3. Delee and Drez’s Orthopaedic Sports Medicine, 3rd Edition.
4. The shoulder, 4th Edition, Rock Wood.
5. Surgery of the Knee, Insall & Scott, 4th Edition.
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ผนวก ข ภาคปฏิบัติ
1,378 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เมื่อจบการฝึ กฝึ กอบรมผูร้ ับการศึกษาสามารถ
1. สามารถตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บ โรคและความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็นและ
ข้อที่เกิดจากการกีฬา
2. สามารถรักษาทั้งการผ่าตัดและการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมในผูป้ ่ วยที่มีการบาดเจ็บจากการกีฬา
3. สามารถทาการรักษาการบาดเจ็บที่พบในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็นและข้อที่เกิดจากการกีฬา
4. สามารถประเมินการฟื้ นฟูสมรรถภาพและจิตใจของผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาหลังการบาดเจ็บ
เรื่ อง
ภาคปฏิบตั ิ
1.การแปลผลการตรวจ
2.การทา Arthrogram
3.การทาหัตถการ

ชั่วโมง
การสอน
1,378

ขอบเขตการสอน
MRI, CT ของ Shoulder, Elbow, Hip, Knee Ankle
and Foot
Arthrogram of Shoulder, Elbow, Knee, Hip and Ankle
- Arthroscopic ACL Reconstruction
- Arthroscopic PCL Reconstruction
- Arthroscopic meniscectomy
- Arthroscopic meniscal repair
- Arthroscopic chondroplasty, repair cartilage
- Arthroscopic Rotator cuff repair
- Arthroscopic management for shoulder instability
- Arthroscopic management for ankle injury
- Arthroscopic remove loose body in hip joint and
elbow joint
- Knee reconstructive surgery
- Shoulder reconstructive surgery
- Ankle reconstructive surgery

หลักฐาน
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หลักฐาน
1. Delee & Strez’s Orthopaedic Sports Medicine
2. Campbell’s Operative Sports Medicine
3. American journal of Sports Medicine
4. Arthroscopy : The Journal of Arthroscopic and Related Surgery
5. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgery
เกณฑ์ การประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
1.
2.
3.
4.

ทาการผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การดูแลหรื อภายใต้ความรับผิดชอบของอาจารย์แพทย์
ทาการผ่าตัดรักษาผูป้ ่ วยด้วยตัวเอง
ช่วยทาการผ่าตัดใหญ่ที่ตอ้ งมีแพทย์หลายคนร่ วมให้การรักษาในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อน
เป็ นผูช้ ่วยผ่าตัดมือที่หนึ่ง (first assistant) ในการผ่าตัดต่างๆ
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ผนวก ค การวิจัย
52 ชั่วโมง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถ
1. มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระเบียบการวิจยั (research methodology)
2. วิเคราะห์ผลงานวิจยั (clinical appraisal)
3. เขียนโครงร่ างงานวิจยั ได้

เรื่ อง
การสร้างผลงานวิจยั

ชั่วโมง
การสอน
52

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

- การออกแบบและเขียนโครงร่ างการ
วิจยั
- การเก็บและรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ผล
- สถิติทางการแพทย์
- การนาเสนอผลการวิจยั

เกณฑ์ การประเมินผล
สามารถทางานวิจยั หรื อทาโครงการวิจยั (research proposal) ฉบับสมบูรณ์ดว้ ยตนเองอย่าง
น้อย 1 เรื่ องซึ่งอาจเป็ นงานวิจยั ด้านคลินิก หรือด้านวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานก็ได้ ทีม่ ีคุณสมบุติทอี่ นุสาขา
เวชศาสตร์กีฬาให้การรับรอง และเสนอผลงานในการประชุมใหญ่ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์
แห่งประเทศไทย
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ตอนที่ 5 ความต้ องการกระสุ นและวัตถุระเบิด
หลักสู ตรแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด สาขาเวชศาสตร์ กีฬา
ระยะเวลาศึกษา 52 สั ปดาห์ 2,080 ชั่วโมง
ลาดับ

รายการ

-ไม่ มีความต้ องการ-

จานวน

หน่ วย
นับ

หน่ วยละ
ต่อคน

ต่อการแสดง

ทั้งหลักสู ตร

เป็ นเงิน

หมายเหตุ
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ตอนที่ 6 ความต้ องการนา้ มันเชื้อเพลิง
หลักสู ตรแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดสาขาเวชศาสตร์ กีฬา
ระยะเวลาศึกษา 52 สั ปดาห์ 2,080 ชั่วโมง
ชนิดและจานวน
ลาดับ

1

ยานพาหนะ

¼ ตัน

ตาบลต้นทาง

กอธ.รพ.รร.6

ตาบล
ปลายทาง

-

จานวน
เที่ยว

ระยะทาง (กม.)

จานวนน้ ามันเชื้อเพลิง

(ต่อคันต่อเที่ยว)

น้ ามันหล่อลื่น

ไป–กลับ บนถนน
-

ภูมิ
ประเทศ

-

-

เบนซิน
91
-

ดีเซล

1,000

น้ ามันอากาศ

เบนซิน

ดีเซล

JP8

100 LL

-

7

-

-

เพื่อใช้

-ใช้ทางธุรการ 100 วัน
-รับ-ส่ งอาจารย์ผบู ้ รรยายและอื่น ๆ

-

เกณฑ์การคิดความสิ้นเปลือง (ตาคาสัง่ ทบ.ที่ 544/2539 ลง 21 ต.ค.39)
1. ใช้ทางธุรการ 10 ลิตร / วัน
2. เณฑ์การคิดน้ ามันหล่อลื่น น้ ามัน 100 ลิตร / น้ ามันหล่อลื่น 1 ลิตร

1,000

-

7

-

-
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ตอนที่ 7 ความต้ องการเกีย่ วกับการเงิน
ก. เบี้ยเลี้ยง ค่าเลี้ยงดู ค่าเช่าที่พกั (คิดเกณฑ์ต่อ 1 คน)
อัตราจ่าย บาท / คน / วัน

เบี้ยเลี้ยง
1.ค่าเบี้เลี้ยงแพทย์ต่างจังหวัด

210

ค่าเช่า
ที่พกั
-

จานวนวันทาการ

หน่วย
ค่าอาหาร
ปกติ
-

จานวนเงินตลอดหลักสู ตร

350

จานวนคน

(บาท/คน)

สนาม

เบี้ยเลี้ยง

-

73,500

ค่าเช่า
ที่พกั
-

รวมเงิน
ค่าอาหาร นทน. จนท.
-

1

-

หมายเหตุ

พลทหาร
-

73,500 1.นทน.เข้ารับการศึกษา
นทน.ตจว. 1 นาย
2.จานวนวันหลักสู ตร 350 วัน
2.1วันศึกษา

70 วัน

2.2วันหยุด

100 วัน

2.3วันฝึ กงาน

180 วัน

3.อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
คาสั่ง ทบ.ที่ 378/2550 ลง 22ต.ค.50
รวมเป็ นเงินตลอดทั้งหลักสู ตร

73,500
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ข.ค่ าสมนาคุณวิทยากร
ลาดับ

วิชาที่ตอ้ งจ่ายค่าวิทยากร

ชม.ศึกษา
ชม.ที่จา้ ง
ตาม
สอน
หลักสูตร

ค่า
วิทยากร

1

ภาควิชาการ / ทฤษฎี

550

0

0

2

ภาคปฏิบตั ิ

1,378

100

10,000

3

การวิจยั

52

0

0

4

เบ็ดเตล็ด

100

0

0

2,080

60

10,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชม.ละ 100 บ.

อ้างอิงหลักฐาน
หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/34453 ลง 22 ส.ค.50 เรื่ อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึ กอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (บัญชีหมายเลข 5 ค่าสมนาคุณวิทยากร)
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ค่าเครื่ องช่ วยฝึ ก (คิดเกณฑ์ ต่อคน)
ระยะเวลาการศึกษา

เกณฑ์สิ้นเปลือง /
คน

จานวนผูเ้ ข้ารับการศึกษา

เกณฑ์สิ้นเปลืองทั้ง
หลักสูตร

52 สัปดาห์

5,220

1

5,220

หมายเหตุ
อัตราเครื่ องช่วยฝึ กสิ้นเปลืองนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามคาสัง่ ทบ.ที่ 49 / 2549 ลง 26 ม.ค.49
เรื่ อง อัตราเครื่ องช่วยฝึ กสิ้นเปลือง งานศึกษาตามหลักสูตร

