หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก
สาขาวิชาออร์ โธปิ ดิกส์
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

: ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาออร์ โธปิ ดิกส์
: Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences in
Orthopaedics

: ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ออร์โธปิ ดิกส์)
: ป.บัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ออร์โธปิ ดิกส์)
: Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences
(Orthopaedics)
: Higher Grad. Dip. in Clinical Medical Sciences (Orthopaedics)

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้น สู ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ค ลิ นิ ก สาขาวิ ช าออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 เพื่อให้ ได้ แพทย์ ที่มีความรู้ ทั้งในความรู ้พ้ืนฐานด้านศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ และศาสตร์ ดา้ นอื่นๆ
รวมทั้งความรู ้ระดับสู งในทางออร์ โธปิ ดิกส์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบําบัดรักษา ฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยที่เกิด
จากโรคหรื อภาวะผิดปกติของระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้ อ รวมทั้งมีความรู ้ดา้ นบริ หารจัดการผูป้ ่ วยและทีม ด้านการ
วิเคราะห์ วิ จัย เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใหม่ ที่ พ ัฒ นาการดู แ ลรั ก ษา รวมถึ งการป้ อ งกัน และการสร้ างสุ ข ภาวะที่ ดี ต่ อ
ประชาชนทัว่ ไปได้เป็ นอย่างดี
3.2 เพื่ อให้ ได้ แพทย์ ที่มีทักษะ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ ในการประเมิ นวิเคราะห์ ปัญ หาของระบบ
โครงร่ างและกล้ามเนื้ ออย่างเป็ นระบบ เหมาะสมและครอบคลุม มีความสามารถในการทําหัตถการและการผ่าตัดทาง
ออร์ โธปิ ดิกส์ รู ้จกั ใช้วิทยาการและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม บริ หารทีมและทํางานร่ วมกับสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่าง
เป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภาพ สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ บริ หารจัดการทรัพยากรและ
ข้อมู ลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การดูแลบําบัดรั กษาและฟื้ นฟูผูป้ ่ วยแบบองค์รวม (Holistic approach), แบบผสมผสาน
ครอบคลุ ม (Comprehensive approach) เพื่ อ การดู แ ลผูป้ ่ วยอย่างต่ อ เนื่ อ ง ตั้งแต่ ก ารป้ อ งกัน การวินิ จ ฉั ย การให้ก าร
บําบัดรักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วย การส่ งต่อและการติดตามในระยะยาว สามารถทําวิจยั เพื่อพัฒนางานและสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ที่นาํ มาใช้บาํ บัดรักษาผูป้ ่ วยได้ดี

3.3 เพื่ อให้ ได้ แพทย์ ที่มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ มี ความกระตือรื อร้ นและมุ่ งมัน่ ในการ
ทํางาน มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใฝ่ รู ้ ติดตามวิทยาการใหม่ ๆ มี ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์ มี ความสุ ขและมี ใจรักการ
ทํางาน และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาแพทย์ ผูร้ ่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร รวม
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
หมวดวิชาบังคับทัว่ ไป
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร

46
39
7
46

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
39
378 751
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานออร์โธปิ ดิกส์
Basic Sciences in Orthopaedics
378 752
ออร์โธปิ ดิกส์คลินิกพื้นฐาน
Basic Clinical Orthopaedics
378 753
ออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง 1
Advanced Clinical Orthopaedics I
378 754
ออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง2
Advanced Clinical Orthopaedics II
378 755
สัมมนาทางกฎหมายและจริ ยธรรมทางการแพทย์
Seminar in Medical Laws and Ethics
378 781
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์โธปิ ดิกส์พ้นื ฐาน
Basic Orthopaedic Practice
378 782
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์ โธปิ ดิกส์คลินิกพื้นฐาน
Basic Clinical Orthopaedic Practice
378 783
การเขียนโครงร่ างงานวิจยั ทางออร์โธปิ ดิกส์
Research Proposal Writing in Orthopaedics
378 784
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง 1
Advanced Clinical Orthopaedic Practice I
378 785
การวิพากษ์บทความวิจยั ทางออร์ โธปิ ดิกส์
Critical Appraisal of Scientific paper
378 786
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง 2
Advanced Clinical Orthopaedic Practice II

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
6(0-18-9)
6(0-18-9)
1(0-3-2)
6(0-18-9)
1(0-3-2)
6(0-18-9)

5.2 หมวดวิชาบังคับทัว่ ไป
7
หน่วยกิต
350 702 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Research Methodology in Medicine
350 711 ความรู ทัว่ ไปเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
1(1-0-2)
General Knowledge of Civil Service
356 711 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐาน
3 (3-0-6)
กับวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Correlation of Basic Medical Sciences and Clinical Medical Sciences
393 701 การเป็ นนักวิชาชีพเวชกรรม
1(0.5-1.5-2)
Medical Professionalism
411 722 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับแพทย ประจําบ าน
1(0-3-2)
Technical English for Medical Residents
6. แผนการศึกษา
ปี ที่ 1
356 711

378 751
378 781
*393 701

ปี ที่ 1
*350 702
350 711
*378 752
*378 782

ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่ วยกิต
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
กับวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
Correlation of Basic Medical Sciences and Clinical Medical Sciences
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานออร์โธปิ ดิกส์
3(3-0-6)
Basic Sciences in Orthopaedics
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์โธปิ ดิกส์พ้นื ฐาน
6(0-18-9)
Basic Orthopaedic Practice
การเป็ นนักวิชาชีพเวชกรรม
1(0.5-1.5-2)
Medical Professionalism
รวม
13 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการแพทย์
Research Methodology in Medicine
ความรู ทัว่ ไปเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
General Knowledge of Civil Service
ออร์โธปิ ดิกส์คลินิกพื้นฐาน
Basic Clinical Orthopaedics
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์โธปิ ดิกส์คลินิกพื้นฐาน
Basic Clinical Orthopaedic Practice

จํานวนหน่ วยกิต
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
6(0-18-9)

*378 783
411 722

ปี ที่ 2
*378 753
*378 784
*378 785

ปี ที่ 2
*378 754
*378 786
*378 755

การเขียนโครงร่ างงานวิจยั ทางออร์โธปิ ดิกส์
Research Proposal Writing in Orthopaedics
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับแพทย ประจําบ าน
Technical English for Medical Residents
รวม

1(0-3-2)
1(0-3-2)
13 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
ออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง 1
Advanced Clinical Orthopaedics I
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง 1
Advanced Clinical Orthopaedic Practice I
การวิพากษ์บทความวิจยั ทางออร์ โธปิ ดิกส์
Critical Appraisal of Scientific paper in Orthopaedics
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
ออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง 2
Advanced Clinical Orthopaedics II
ฝึ กปฏิบตั ิงานออร์โธปิ ดิกส์คลินิกขั้นสู ง 2
Advanced Clinical Orthopaedic Practice II
สัมมนาทางกฎหมายและจริ ยธรรมทางการแพทย์
Seminar in Medical Laws and Ethics
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

6(0-18-9)
1(0-3-2)
10 หน่ วยกิต

6(0-18-9)
1(1-0-2)
10 หน่ วยกิต

