
 
ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
เพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากระจกตาและการผ่าตดัแก้ไขสายตา ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 

 

1. ช่ือ หลกัสตูร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพือ่ประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา 
(ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery 
 
2. ช่ือประกาศนียบตัร 

  ช่ือเตม็  
(ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

อนุสาขาโรคกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาผดิปกต ิ
 (ภาษาองักฤษ) Certificate in Cornea and Refractive Surgery 
 ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย)  ป. อนุสาขาโรคกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา 
(ภาษาองักฤษ)     Cert. in Cornea and Refractive Surgery 
 
3.  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 ภาควชิาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่270 ถนนพระราม 6 ราช
เทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์022012729  โทรสาร 022011516 ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยราชวทิยาลยัจกัษุแพทย์
แหง่ประเทศไทย 
4.  พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 4.1 ความเป็นมา 
 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มจัดการศึกษาวิชาจักษุวิทยา ในระดับ
แพทยศาสตรบ์ณัฑติ และจดัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาจกัษุวทิยามาตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๑ ทัง้นี้ ภาควชิาฯมวีสิยัทศัน์ที่
จะเป็นสถาบนัฝึกอบรมชัน้น า และมคีุณภาพในระดบัสากล ส าหรบัการจดัการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษานัน้ ภาควชิาฯ ได้
เปิดหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาจกัษุวทิยา โดยผลติจกัษุแพทยใ์หม้คีุณภาพในระดบัสากล ทัง้นี้โดยมเีกณฑ์



ขัน้ต ่าตามทีร่าชวทิยาลยัจกัษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาก าหนด โดยมุ่งผลติจกัษุแพทย์ทีม่คีวามรูคู้่คุณธรรม 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 
 ในปัจจุบนัความกา้วหน้าและวทิยาการใหม่ ๆ ในการดแูลรกัษาผูป่้วยทีเ่ป็นโรคทางจกัษุวทิยามเีพิม่ขึน้อย่างมาก 
ผูป่้วยทางจกัษุวทิยาบางส่วนเป็นโรคที่ซบัซ้อน จ าเป็นต้องมแีพทย์ผูดู้แลรกัษาที่มคีวามเชิย่วชาญเฉพาะด้านในทางลกึ
เฉพาะโรค ส าหรบัโรคของกระจกตาและค่าสายตาผดิปกตเิป็นโรคทีม่ผีลต่อการมองเหน็ของผูป่้วยเป็นอย่างมาก รวมถงึมี
ปรมิาณผูป่้วยภาวะนี้ทีต่อ้งการรบัการรกัษาจ านวนมากอกีดว้ย ดว้ยเหตุนี้ท าใหค้วามกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีตลอดจน
เทคนิคการผ่าตดัเพื่อรกัษาโรคดงักล่าวมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ปัจจุบนัการตรวจวนิิจฉัยโรคของกระจกตา
และคา่สายตาผดิปกต ิตอ้งอาศยัเครือ่งมอือุปกรณ์ทีซ่บัซอ้น และเฉพาะเจาะจงไปกวา่การดแูลรกัษาโรคจกัษุวทิยาทัว่ไป จงึ
จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
 ภาควชิาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีเลง็เหน็ความส าคญัของอนุสาขากระจกตาและการ
แกไ้ขสายตา ไดเ้ริม่เปิดรบัจกัษุแพทยเ์ขา้มารบัการฝึกอบรม โดยระยะแรกใชร้ะยะการฝึกอบรม 1 ปี เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 
ต่อมาภาควชิาฯ เหน็ว่าเนื้อหาของหลกัสูตรกระจกตาและการผ่าตดัแก้ไขสายตามมีากขึน้ จงึขยายเวลาการฝึกอบรมเป็น
เวลา 2 ปี เริม่ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2551 หลกัสตูรฉบบันี้เป็นฉบบัปรบัปรุง เริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2563 เป็นตน้ไป 

ในการจดัท าหลกัสูตรนี้ ภาควชิาฯ ใหค้วามส าคญัในการรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง (stakeholder) 
โดยก าหนดกลุ่มของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งหลกัดงันี้ 

ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งภายใน 
(Internal Stakeholders) 

ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งภายนอก 
(External Stakeholders) 

• คณาจารยแ์พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

• ภาควชิาจกัษุวทิยา ซึง่รบันโยบายมาจากคณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

• แพทยป์ระจ าบา้น 

• ผูร้ว่มปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หน้าทีเ่ทคนิค 
และเจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ 

• ผูใ้ชแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ไดแ้ก่ หน่วยงาน
ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไปปฏบิตังิาน 

• กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะคณะกรรมการ 
Service plan สาขาจกัษุวทิยา 

• ราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 ในการปรบัปรุงหลกัสตูรครัง้นี้ ภาควชิาฯ ประชุมรบัฟังความคดิเหน็ของแพทยป์ระจ าบา้น และแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอด โดยจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ในวนัที่ 24 มถิุนายน 2560 จดัประชุมร่วมคณาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน ใน
วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 และจดัประชุมคณาจารยใ์นวนัที ่3 ตุลาคม 2560 และวนัที ่31 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ มกีารรบั
ฟังความคดิเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติและศษิย์เก่า ในระหว่างการประชุมวชิาการประจ าปีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ในระหว่างวนัที ่27-29 พฤศจกิายน 2560 เพื่อน าความเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้งมาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูรใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของผูม้สี่วนร่วมใหม้ากทีสุ่ด 

 
 
 



4.2 พนัธกจิ 
 พนัธกจิของการฝึกอบรมอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาของภาควชิาฯ กเ็พือ่อบรมแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการดแูลผูป่้วยโรคกระจกตาและสายตาผดิปกตทิีม่มีาตรฐานเทยีบเคยีงระดบัสากล 
ปฏบิตัตินตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพี ตอบสนองความตอ้งการของประเทศดา้นการดแูล
สุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในสาขาโรคกระจกตาและสายตาผดิปกต ิโดยการฝึกอบรมนี้จะประกอบไปดว้ยภาคทฤษฏแีละ
ภาคปฏบิตั ิโดยเน้นภาคปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้ผ้า่นการฝึกอบรม มคีวามรูค้วามสามารถทางเวชปฏบิตัทิีค่รอบคลุม เมือ่ส าเรจ็การ
ฝึกอบรมสามารถตรวจ วนิิจฉยั และดแูลรกัษาผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตาทีเ่ป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสุขของประเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สามารถปฏบิตังิานดว้ยตนเองได ้และสามารถปฏบิตังิานเป็นทมีรว่มกบัผูอ้ื่นได ้มคีวามสามารถดา้นการวจิยั มี
ความเป็นมอือาชพี มเีจตนารมณ์และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
 
5.  ผลลพัธข์องการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 เพือ่ใหแ้พทยท์ีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้มคีวามรูค้วามช านาญในการวนิิจฉยัและรกัษาโรคกระจกตาและสายตา
ผดิปกตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  สามารถป้องกนัหรอืแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นจกัษุแพทยท์ีด่ ีมี
จรยิธรรม สามารถปฏบิตังิานร่วมกบับุคลากรอื่น ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามรูค้วามสามารถในระดบัสากล และสามารถ
ปฏบิตังิานไดใ้นบรบิทของการใหบ้รกิารทางสาธารณสุขของประเทศ แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขา
กระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาตอ้งมคีุณสมบตั ิและความรูค้วามสามารถขัน้ต ่า ตามสมรรถนะหลกั (Core 
Competencies) ทัง้ 6 ดา้น ดงันี้  
 5.1. การดแูลผูป่้วย (Patient Care) 
 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยั ใหก้ารดแูลรกัษา (ซึง่รวมถงึการป้องกนัโรคและส่งเสรมิ
สุขภาพ รกัษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ) แก่ผูป่้วยโรคกระจกตาและสายตาผดิปกตทิีม่ารบัการรกัษาดว้ยความเมตตา มี
ประสทิธภิาพ เหมาะสมส าหรบัผูป่้วย สภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ  

• สามารถซกัประวตั ิตรวจรา่งกายสัง่และแปรผลการตรวจพเิศษ เพือ่ใหส้ามารถใหก้ารวนิิจฉยั และวนิิจฉยัแยกโรค
กระจกตาและสายตาผดิปกตไิด ้

• สามารถใหก้ารรกัษาและตดิตามผล ตลอดจนทกัษะในทางหตัถการทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัโรคกระจกตาได ้
 5.2. ความรูท้างการแพทย ์(Medical Knowledge) 
 แพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามรูท้างวทิยาศาสตร์
พืน้ฐานดา้นชวีการแพทย ์(bio-medical) ดา้นระบาดวทิยาและระบบสาธารณสุข ตลอดจนความรูเ้รือ่งโรคโรคกระจกตา
รวมถงึภาวะสายตาผดิปกตทิีจ่ าเป็นในการดแูลรกัษาผูป่้วย 

• ความรูว้ทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางจกัษุวทิยา (Anatomy, physiology, biochemistry, embryology, genetics, 
microbiology, pharmacology, pathology, optics, epidemiology) 

• ความรูเ้รือ่งโรคกระจกตารวมถงึภาวะสายตาผดิปกตทิีล่กึซี้ง 

• ความรูท้างการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
 5.3. การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัแิละการพฒันาตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement) 



 แพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการแกไ้ขสายตาตอ้งสามารถตัง้ค าถามทางคลนิิกจากการดแูลผูป่้วย 
คน้หาและประเมนิขอ้มลู หรอืท าการวจิยั และใชห้ลกัเวชปฏบิตัเิชงิประจกัษ์ และประเมนิตนเองจากการปฏบิตังิาน เพื่อ
พฒันาทกัษะการดแูลผูป่้วย 

• สามารถคน้ควา้ และวพิากษ์และประเมนิคา่หลกัฐานและงานวจิยัได ้

• สามารถท างานวจิยัได ้

• เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิและใฝ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 5.4. ทกัษะปฏสิมัพนัธแ์ละการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 แพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการแกไ้ขสายตาตอ้งสามารถมปีฏสิมัพนัธแ์ละสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ
เพือ่นรว่มงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

• สือ่สารและปฏบิตังิานกบัผูร้ว่มงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถท างานเป็นทมีได้ 

• สือ่สารและใหข้อ้มลูกบัผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

• น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภปิราย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู ้ทกัษะใหก้บัแพทยต์่างสาขา แพทยป์ระจ าบา้น 
นกัศกึษาแพทยแ์ละบุคลากรทางสาธารณสุขได ้
 5.5. ความเป็นมอือาชพี (Professionalism) 
 แพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาตอ้งแสดงพฤตกิรรมแหง่วชิาชพี (Professional 
behavior) ยดึมัน่ต่อจรยิธรรมวชิาชพี และปฏบิตัติ่อผูป่้วยดว้ยความเมตตา ไมแ่บ่งแยกเพศ เศรษฐฐานะ ศาสนา หรอื
วฒันธรรม 

• มคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสตัย ์และมคีวามน่าเชือ่ถอื 

• ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัแพทยสภา วา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

• ดแูลรกัษาผูป่้วยโดยไมแ่บ่งแยกเพศ เศรษฐฐานะ ศาสนา หรอืวฒันธรรม และยอมรบัความแตกต่าง 
 5.6. การปฏบิตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-Based Practice) 
 แพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาตอ้งสามารถปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยได ้อยา่ง
สอดคลอ้งกบัระบบปฏบิตังิานของสถานพยาบาล และระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยค านึงถงึความคุม้คา่โดยรวม 

• ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัระบบปฏบิตังิานของสถานพยาบาล 

• ใชท้รพัยากรทางสขุภาพอย่างเหมาะสม และปรบัการดแูลรกัษาผูป่้วยใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและระบบสาธารณสุข
ของประเทศ 

• อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลกัส าเรจ็การฝึกอบรม หลงัส าเรจ็การฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ
ประกอบอาชพีต่าง ๆ ได ้ไดแ้ก่ 

• เป็นจกัษุแพทยเ์ฉพาะทางกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา ใหบ้รกิารผูป่้วยในดา้นจกัษุวทิยา ซึง่อาจ
ปฏบิตังิานในภาคราชการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสงักดัของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่มแีผนจะพฒันาโรงพยาบาล
ในสงักดัใหเ้ป็นศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทยด์า้นจกัษุวทิยา หรอืปฏบิตังิานในโรงพยาบาลของรฐับาลใน
สงักดัอื่นๆ เชน่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ หรอืดแูลผูป่้วยในโรงพยาบาลเอกชน 



• เป็นจกัษุแพทยเ์ฉพาะทางกระจกตาและการแกไ้ขสายตาผดิปกตทิีเ่น้นท างานดา้นการสอน และฝึกอบรม 
ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

• ปฏบิตังิานดา้นการวจิยั  

• ปฏบิตังิานทีเ่น้นการใชค้วามรูด้า้นโรคกระจกตาและคา่สายตาผดิปกต ิในดา้นอื่น ๆ เชน่ ดา้นการบรหิาร การ
ดแูลระบบสขุภาพ เป็นตน้  

 
6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 6.1 วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 ตลอดระยะเวลา 2 ปี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไดร้บัการหมุนเวยีนการปฏบิตังิาน ทัง้ในหน่วยผูป่้วยนอก หอ
ผูป่้วย และในหอ้งผ่าตดั ตามอาจารย์หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาผดิปกติทีป่ระจ าอยู่ในแต่ละสายปฏบิตังิาน ใน
ระยะเวลาทีใ่กล้เคยีงกนั เพื่อใหไ้ดร้บัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและทัว่ถงึ นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหม้กีารท างานใน special 
clinic ได้แก่ Cornea clinic, Contact lens clinic, LASIK center การฝึกใช้และการแปลผล multi imaging modality ที่มใีน
ปัจจุบนั 
 หลกัสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ยงัรวมถงึการสอนและให้ความรู้แก่แพทย์ประจ าบ้าน ทัง้ในภาคปฏบิตัแิละ
ภาคทฤษฎใีน activity ของภาควชิา ในรูปแบบการ lecture, case discussion และ journal club นอกจากนี้ยงัสนับสนุนให้
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท าวจิยัและทบทวนวรรณกรรม เพื่อเป็นพืน้ฐานในการหาความรูใ้หม่ๆและปรบัปรุงพฒันาการให้
การดแูลรกัษาผูป่้วยต่อไป โดยจดัการเรยีนการสอนเป็นรปูแบบ ดงันี้ 
 6.1.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนชว่งเชา้ (morning activity) 
  - การบรรยาย (lecture) โดยคณาจารย ์
  - Journal club 
  - Interesting case 
  - Topic review 
 โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาจะตอ้งน าเสนอ journal club, 
interesting case และ topic review อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 6.1.2 หน่วยตรวจผูป่้วยนอก  
 หลกัสตูรจดัใหม้กีารตรวจผูป่้วยนอกทัว่ไปสปัดาหล์ะ 1 วนั (ผูป่้วยประมาณ 20-30 ราย) และคลนิิกพเิศษเฉพาะ
ผูป่้วยโรคกระจกตาสปัดาหล์ะ 1 วนั (ผูป่้วยประมาณ 50-70 ราย) 
 6.1.3 กจิกรรมในหอ้งผา่ตดั  
 หลกัสตูรจดัใหม้กีารปฏบิตังิานในหอ้งผา่ตดัสปัดาหล์ะ 2 วนั ตามอาจารยป์ระจ า rotation นัน้ๆ 

6.1.4 การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 
 ภาควชิาจกัษุวทิยา จะจดัตารางใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาอยูเ่วรรบั
ปรกึษาผูป่้วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ อยา่งน้อยเดอืนละ 4 วนั เพือ่จะไดม้ปีระสบการณ์ดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 

6.1.5 การสอน  



หลกัสตูรจดัใหม้กีารสอนใหค้วามรูแ้พทยป์ระจ าบา้นตามเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
6.1.6 การเลอืกไปเรยีนรู ้หรอืฝึกปฏบิตันอกตามอธัยาศยั (Elective) 

 หลกัสูตรจดัใหม้กีารไปดูงานนอกสถานทีต่ามความสมคัรใจของผูเ้ขา้อบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
ระยะเวลาการดงูาน ไม่เกนิ 1 เดอืน เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์ในดา้นทีส่นใจ โดยจะตอ้งแจง้ขออนุมตัิ
ภาควชิาฯ ล่วงหน้า 3 เดอืน เมือ่ภาควชิาอนุมตัแิลว้จงึจะสามารถไปดงูาน หรอืฝึกปฏบิตังิานนอกภาควชิาได้ 

6.1.7 การประชุมวชิาการ 
 หลกัสตูรจดัใหม้กีารไปประชุมวชิาการระดบันานาชาตอิยา่งน้อย 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 2 ปีทีเ่ขา้รบัการอบรม 

6.1.8 การวจิยั 
 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมปีระสบการณ์ในการท างานวจิยัอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 2 ปีทีเ่ขา้รบัการ
อบรม 
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Morning activity ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

OPD ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
OR ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Emergency service ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Teaching ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

Elective ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

Conferences ⚫ ⚫   ⚫  

Research ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
  
  

6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 เนื้อหาตามหลกัสตูรทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรทราบและปฏบิตัไิด ้ไดแ้ก่ 
 6.2.1 ดา้นความรูท้างการแพทย ์(Medical Knowledge) 
 6.2.1.1 ความรูพ้ืน้ฐาน (Basic Science) 

• Anatomy of the eye and associated structures ( focusing on cornea, anterior segment, and ophthalmic 
surface) 

• Physiology of the eye (tear film, cornea)  

• Biochemistry, microbiology, genetics, embryology, pathology 



• Basic science associated with diagnosis and management ( physics, optics, ophthalmology imaging, 
pharmacology, lasers in ophthalmology) 

• Basic epidemiology, research methodology, public health ophthalmology, and health economics, eye 
banking 

 6.2.1.2 ความรูท้างคลนิิก (Clinical Science) 
 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคทีพ่บ
บ่อย และมคีวามส าคญัทางจกัษุสาธารณสุข ทัง้ในดา้นอาการและอาการแสดง ระบาดวทิยา สาเหตุ พยาธกิ าเนิด พยาธิ
สรรีวทิยา การด าเนินโรค การป้องกนั และการดแูลรกัษา ตลอดจนภาวะแทรกซอ้นของโรคดงัต่อไปนี้  

• Corneal diseases and ocular surface disorders 

• Congenital anomaly, corneal dystrophy, corneal degeneration 

• Dry eye and tear abnormalities and surface disorders 

• Corneal inflammation, infection 

• Tumor of cornea and ocular adnexa 

• Trauma of the anterior segment 

• Refractive errors evaluation and management 

• Ophthalmic biometry, refractive error evaluation 

• Spectacle correction 

• Contact lens 

• Laser and non-laser surgery 
 6.2.2 ดา้นการดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient Care) 
 6.2.2.1 สามารถซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย สัง่และแปรผลการตรวจพเิศษ เพือ่ใหส้ามารถใหก้ารวนิิจฉยั และวนิิจฉยั
แยกโรคของกระจกตาและสายตาผดิปกตไิด ้

• History taking 

• Ophthalmic examination using slit-lamp, non-contact lenses, and contact lenses 

• Refraction 

• Anterior segment imaging (Corneal topography, anterior segment OCT, confoscan, ultrasound) 

• Other investigation (visual field, UBM, electrophysiology, CT scan, MRI, blood tests, etc.) 
 6.2.2.2 สามารถใหก้ารรกัษาโรคกระจกตา และสายตาผดิปกต ิและตดิตามผลการรกัษาได ้

• Medical treatment (systemic, topical, periocular, intraocular) 

• Laser treatment 

• Surgical treatment (penetrating keratoplasty, lamellar procedures) 



• Refractive surgery 

• Treatment and follow up plan 
 6.2.2.3 การปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมต่อความเป็นวชิาชพี (Professionalism) 

• Practice with compassion, empathy 

• Behave respectfully with patients, relatives, and other health care team members 

• Shows ethical behaviors and commit to excellence 
 6.2.3 การวจิยั (Research) 

• สามารถอ่านและประเมนิคา่งานวจิยั และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้นการดแูลผูป่้วย  

• มสี่วนร่วมในการท าการวจิยั และมงีานวจิยัหรอืผลงานวชิาการอยา่งน้อยหนึ่งเรือ่ง 
 6.3 ระยะเวลาของการฝึกอบรม 

เริม่ตน้การฝึกอบรมในวนัที ่1 กรกฎาคม รวมระยะเวลาการอบรมรวมทัง้สิน้ 2 ปึ 
 6.4 การบรหิารจดัการการฝึกอบรม 
 ภาควชิาจกัษุวทิยา แต่งตัง้คณาจารยป์ระจ าหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มหีน้าทีบ่รหิารจดัการและ
ใหก้ารฝึกอบรม ประเมนิผลแพทยป์ระจ าบา้น ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ประเมนิหลกัสตูร ตลอดจนประกนัคุณภาพของ
หลกัสตูร โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการการฝึกอบรมระดบัหลงัปรญิญาของภาควชิาฯ โดยอนุสาขาตอ้ง
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการการฝึกอบรมระดบัหลงัปรญิญาอย่างน้อยปีละครัง้ 
 6.5 สภาวะการปฏบิตังิาน 
 หลกัสตูรจะจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาจกัษุวทิยากระจกตาและการแกไ้ขสายตา ปฏบิตังิานดแูล
ผูป่้วยตามอาจารยท์ีป่รกึษา โดยจดัเปลีย่นสายอาจารยท์ีป่รกึษาทุก 2 เดอืน ทัง้นี้ภาควชิาฯ ตัง้เป้าหมายวา่เมือ่สิน้สุดการ
อบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาจะไดร้บัประสบการณ์ดงัต่อไปนี้ เป็นขัน้ต ่า 
 Patient examination       400 รายต่อปี 
 Refractive surgery       30 รายตลอดหลกัสตูร 
 Keratoplasty (penetrating & lamellar)     20 รายตลอดหลกัสตูร 
 Other corneal surgeries (corneal biopsy, intracameral/intrastromal injection,  excisional conjunctival 

biopsy)          30 รายตลอดหลกัสตูร 
 โดยจะจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ป็นขัน้ตอน ในระยะแรก 6 เดอืนแรกแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะเขา้ชว่ยผา่ตดั 
และสงัเกตขัน้ตอนการผา่ตดัจากอาจารย ์จากนัน้จงึจะเริม่ใหท้ าผา่ตดัจากงา่ยไปสูย่าก โดยในปีที ่1 จะเริม่ท าหตัถการทีไ่ม่
ซบัซอ้น เชน่ การผา่ตดัเปลีย่นกระจกตาทัง้ชัน้ (penetrating keratoplasty, PKP), การท า photorefractive keratectomy 
(PRK) เป็นตน้ จากนัน้จะคอ่ย ๆ พฒันาไปท าการผา่ตดัทีซ่บัซอ้นขึน้ในปีต่อไป เชน่ การผา่ตดัเปลีย่นกระจกตาเฉพาะชัน้ 
(lamellar keratoplasty, LK), กาผา่ตกัเนื้องอกทีเ่ยือ่บุตา และการผา่ตดัแกไ้ขคา่สายตา femtosecond laser-assisted in situ 
keratomileusis (Femto-LASIK) ต่อไป 
  
 



6.6 การวดัและประเมนิผล การวดัประเมนิผลแบ่งงออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 6.6.1 การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม (In-training evaluation) มรีะบบการประเมนิแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดใน
ระหวา่งการฝึกอบรมตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 

• การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care) 

• ความรูท้างการแพทย ์(Medical knowledge) 

• การปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมต่อความเป็นวชิาชพี (Professionalism) 

• การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนจากการปฏบิตังิาน (Practice-based learning & improvement) 

• ทกัษาการสือ่สารและมนุษยสมัพนัธ ์(Interpersonal & communication skill) 

• สามารถปฏบิตังิานภายใตร้ะบบสขุภาพได ้(System-based practice) 

• ทกัษะการผา่ตดั (Surgical skill) 
โดยอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์เิศษหน่วยกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาจะเป็นผูใ้หก้ารประเมนิ โดยใช้

แบบฟอรม์ Entrustable Professional Activity (EPA) -PC01 ถึง PC02 (Cornea & Refractive Surgery)  และ EPA-S01 

ถงึ S04 (Cornea & Refractive Surgery) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรผา่นการประเมนิในระดบั L3 ขึน้ไป ภายในระยะเวลา
การฝึกอบรมทีก่ าหนด เมือ่ผา่นการประเมนิ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไดร้บัอนุญาตใหต้ดัสนิใจดแูลรกัษาและท าการ
ผา่ตดัผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง 
 6.6.2 การประเมนิเมือ่สิน้สุดการฝึกอบรม 
 เพือ่ประเมนิวา่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มคีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมส าหรบัวุฒบิตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขาโรคกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาผดิปกต ิภาควชิาจกัษุวทิยา
จะท าการประเมนิหลงัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมไปแลว้ประมาณ ๒๑ เดอืน ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

• มรีะยะเวลาการฝึกอบรมในหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ ๙๐ 

• มปีระสบการณ์ในการตรวจรกัษาผูป่้วยไมต่ ่ากวา่เกณฑท์ีภ่าควชิาก าหนด (ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งสง่รายงาน
ประสบการณ์การดแูลผูป่้วย ในรปูของรายงาน, log book หรอื portfolio เพือ่ใหภ้าควชิาฯ รบัทราบทุก ๔ เดอืน) 

• มงีานวจิยัมงีานวจิยัทีเ่ป็นชือ่ผูว้จิยัหลกั หรอืผูว้จิยัรว่ม อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ในระหวา่งการฝึกอบรม 

• ผา่นการประเมนิดา้นความรู ้การดแูลรกัษาผูป่้วย และดา้นอื่น ๆ จากชมรมกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา 
และภาควชิาฯ  
 ทัง้นี้ การตดัสนิผลการประเมนิของภาควชิาฯ จะอยูภ่ายใตดุ้ลยพนิิจของคณะกรรมการหลกัสตูร ในกรณีทีผู่อ้บรม
ไมผ่า่นเกณฑใ์นดา้นใดดา้นหนึงตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูร คณะกรรมการหลกัสตูรสามารถพจิารณาใหม้กีารประเมนิซ ้า
ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืนหลงัจากสิน้สุดการฝึกอบรม และผลการประเมนิครัง้นี้จะถอืเป็นทีส่ิน้สุด  
 6.6.3 การประเมนิเพือ่ประกาศณียบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขากระจก
ตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารพจิารณาทุกขอ้ทีก่ล่าวมาในขอ้ 6.6.1-6.6.2 
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Staff assessment ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Oral Examination  ⚫     
EPA ⚫  ⚫ ⚫   
360o Evaluation       
Research assessment  ⚫  ⚫  ⚫ 

 
7. การคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

 7.1 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
 กรณีทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีเ่ป็นชาวไทย ตอ้งมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของแพทยสภา 

• ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑติจากสถาบนัทีแ่พทยสภาใหก้ารรบัรอง 

• มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภาทีไ่มอ่ยู่ระหวา่งการถูกพกัใช ้

• ไดร้บัวุฒบิตัร หรอืจะไดร้บัวุฒบิตัรสาขาจกัษุวทิยาจากแพทยสภา ภายในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของการฝึกอบรม 

• ไดร้บัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยอ์นุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาของภาควชิาจกัษุ
วทิยา 
กรณีทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ

• ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑติจากสถาบนัทีแ่พทยสภาใหก้ารรบัรอง หรอืภาควชิาฯ เหน็วา่ไดม้าตรฐาน 

• เขา้ใจและใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งด ีหรอื พดูและฟังภาษาไทยได ้

• ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยอ์นุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาภาควชิาจกัษุ
วทิยา 

 กรณีทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามก าหนด ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกเสนอต่อคณะกรรมการ
การฝึกอบรมระดบัหลงัปรญิญาเพือ่พจิารณา ผลการพจิารณาของคณะกรรมการการฝึกอบรมระดบัหลงัปรญิญาถอืแป็นที่
สิน้สุด 
 7.2 จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 ภาควชิาฯ รบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จ านวนไมเ่กนิศกัยภาพทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา ซึง่ในปัจจุบนั ภาควชิาฯ 
รบัแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาเขา้รบัการฝึกอบรม ปีละ 1 คน 
 7.3 การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 



 ภาควชิาฯ จดัใหม้รีะบบการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแพทยอ์นุสาขากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาอย่าง
ยุตธิรรมและโปร่งใส โดยจดัให้มคีณะกรรมการคดัเลอืก พจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้มคัร ได้แก่ ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 
ความสามารถทางภาษาองักฤษ ประวตักิารปฏบิตังิาน และการสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 ภาควิชาฯ ให้ความส าคญัในการตอบสนองนโยบายของคณะในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และ
นโยบายของแพทยสภา และราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย สนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยผูส้มคัร
เขา้รบัการฝึกอบรม ที่จะจบไปเป็นอาจารย์แพทย์ หรอืมตี้นสงักดัจากภาคราชการ โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่ใหบ้รกิาร
ประชาชนทีอ่ยูห่า่งไกล หรอืขาดแคลนจะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 
 ขัน้ตอนในการรบัสมคัร เป็นไปตามระเบยีบและแนวทางปฏบิตัขิองคณะฯ แพทยสภา และราชวทิยาลยัฯ  
 ผลการพจิารณาของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิน้สุด 
 
8. อาจารย ์

 ภาควชิาฯ จดัใหม้อีาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ซึ่งมคีวามรูค้วามช านาญในสาขาทีฝึ่กอบรมมคีุณสมบตัคิรบถว้น ตรง
ตามทีร่าชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์หง่ประเทศไทย และแพทยสภาก าหนดไว ้โดยอาจารยต์อ้งเป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรฯ สาขา
จกัษุวทิยาจากแพทยสภา หรอืไดร้บัวุฒบิตัรจากต่างประเทศทีม่าตรฐานเท่าเทยีมกนั หรอืหนงัสอือนุมตั ิและมปีระสบการณ์
การท างานหลงัได้รบัวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัไิม่ต ่ากว่า 2 ปี และประธานคณะอนุกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาของ
ภาควชิาฯ ไดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรสาขาจกัษุวทิยาเป็นเวลา 8 ปีขึน้ไป 
 ภาควชิาฯ จดัใหม้คีณาจารย์ประจ าหลกัสูตร โดยมจี านวนอาจารย์ไม่น้อยกว่าทีร่าชวทิยาลยัฯ ก าหนด คอืไม่ต ่า
กว่า 2 เท่าของแพทย์เฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแต่ละชัน้ปี เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม จะไดร้บัการก ากบัดแูล และใหค้ าแนะน าและสัง่สอนจากผูเ้ชีย่วชาญครบถว้นสมบูรณ์ 
 รายนามคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มดีงันี้ 
 คณาจารยป์ระจ าหน่วยกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา 
 1) ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์รนิทร จกัรไพวงศ ์ประธานหลกัสตูร  
 พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว. Cert. Cornea, External Disease and Refractive Surgery 
 2) รองศาสตราจารยเ์กวลนิ   เลขานนท ์  
 พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว. Cert. Cornea, External Disease and Refractive Surgery 
 3) รองศาสตราจารยห์ญงิภศัรา จงขจรพงษ์ 
 พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว. Cert. Cornea, External Disease and Refractive Surgery 
 4) อาจารยน์ายแพทยม์านะชยั นนทภ์าษโสภณ  

 พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว. Cert. Cornea, External Disease and Refractive Surgery 
 คณาจารยพ์เิศษหน่วยกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา 
 1) อาจารยแ์พทยห์ญงิธารนิี เสงีย่มพรพาณิชย ์ 
 พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว. Cert. Cornea, External Disease and Refractive Surgery 
 2) อาจารยท์ศันีย ์  ศริกิุล 



 พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว. Cert. Cornea, External Disease and Refractive Surgery 
 3) อาจารยว์ชริา สนธไิชย 
 พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว., Cert. Cornea, External Disease and Refractive Surgery 
 

9. ทรพัยากรทางการศึกษา 

 ทางภาควชิามคีวามพรอ้มทางทรพัยากรในการอบรมประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
 9.1 ทรพัยากรส่วนกลางพืน้ฐาน คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหีน่วยงานกลางทีใ่หบ้รกิารดงัต่อไปนี้ 

• หอ้งปฏบิตักิารส าหรบัการชนัสตูร มกีารใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร หรอื ตดิต่อขอรบับรกิารตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารใหค้รอบคลุมการชนัสตูรประเภท พืน้ฐานและประเภทจ าเพาะทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม ซึง่
หอ้งปฏบิตักิารมพียาธแิพทยเ์ป็นผูค้วบคุม 

 *หอ้งปฏบิตักิารดา้นพยาธวิทิยากายวภิาค สามารถทีจ่ะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ  และสิง่ส่งตรวจทางเซลล์
วทิยาทีไ่ดจ้าการผ่าตดัหรอืการท าหตัถการ สามารถเตรยีมสไลด ์  ชิน้เนื้อเยื่อและสิง่ส่งตรวจเพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
ไดเ้อง  
 *หอ้งปฏบิตักิารดา้นพยาธวิทิยาคลนิิก สามารถใหบ้รกิารตรวจดา้นโลหติวทิยา เคมคีลนิิก จุลทรรศนศาสตร์ จุล
ชวีวทิยา วทิยาภูมคิุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทัง้มกีารใหบ้รกิารทางดา้นธนาคารเลอืดทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม 

• หน่วยรงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มรีงัสแีพทยผ์ูท้รงคุณวุฒ ิสามารถตรวจทางรงัสทีี่
จ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรมได ้

• หอ้งสมุดทางแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหีอ้งสมุดซึง่มตี ารามาตรฐานทางการแพทย ์
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสอืดรรชนีส าหรบัช่วยค้นรายงานที่ตพีมิพ์ในวารสารส าหรบัให้แพทย์
ประจ าบ้านใชไ้ดส้ะดวก โดยทีแ่พทย์ประจ าบ้านสามารถสบืคน้วารสารแบบออนไลน์ไดจ้ากระบบเน็ตเวริ์ค
ภายในของโรงพยาบาล 

• หน่วยเวชระเบยีนและสถติ ิคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี จดัใหผู้ป่้วยทุกคนมแีฟ้มประจ าตวั ซึง่
บนัทึกประวตัิ ผลการตรวจร่างกาย การสัง่การรกัษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บค้นหาแบบ
เน็ตเวริค์ภายในทีม่รีหสัป้องกนัขอ้มลู และการประมวลสถติทิีม่ปีระสทิธภิาพ 

• หน่วยงานทางดา้นคลนิิกทีเ่กีย่วกบัการดูแลรกัษาผูป่้วยอนุสาขาทีฝึ่กอบรมคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหีน่วยงานทางคลนิิกทีส่ าคญั ไดแ้ก่ อายุรศาสตร ์ศลัยศาสตร ์กุมารเวชศาสตร ์สตูศิาสตร์-นรเีวช
วทิยา เพือ่ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยในอนุสาขาทีฝึ่กอบรมหากจ าเป็น 

• กจิกรรมวชิาการ คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ทัง้ใน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในอนุสาขาทีฝึ่กอบรม เชน่ กจิกรรม journal club หรอืกจิกรรมวชิาการระหวา่ง
หน่วยงานหรอื ระดบัโรงพยาบาล เชน่ tissue conference, tumor conference, morbidity mortality 
conference, clinicopathological conference 

 9.2 ทรพัยากรในภาควชิา และหน่วยกระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตา 



 ภาระงานบรกิารของอนุสาขาจกัษุวทิยาทีม่คีุณภาพและจ านวนเพยีงพอส าหรบัการฝึกอบรม  ขอ้มลูจ านวนผูป่้วย/
หตัถการ ทีเ่ป็นไปตามเกณฑเ์ฉพาะของอนุสาขาจกัษุวทิยาซึ่งระบุไวใ้นเกณฑห์ลกัสูตรของราชวทิยาลยัฯ  โดยในปี พ.ศ.
2561 ภาควชิาใหบ้รกิาร 

• ผูป่้วยนอกคลนิิกกระจกตา    1,907 ราย 

• ผูป่้วยในหน่วยกระจกตา    216 ราย 

• ผูป่้วยนอกคลนิิกผา่ตดัแกไ้ขสายตา   2,290 ราย 

• ผูป่้วยผา่ตดัเปลีย่นกระจกตา 
 Optical penetrating keratoplasty   70 ราย 
 Lamellar keratoplasty    18 ราย 
 อื่นๆ      20 ราย  

• ผูป่้วยผา่ตดัแกไ้ขสายตา    210 ราย 
 นอกจากนี้ภาควชิาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้จดัให้มสีถานที่เพื่อจดักิจกรรม
วชิาการ เช่น การบรรยาย หรอืสอนเป็นกลุ่ม ตลอดจนความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น  Visualizer, LCD 
projector, Computer, Internet, Teleconference, เครือ่งบนัทกึเสยีง, เครือ่งบนัทกึวดิโีอ (หอ้งประชุม /บรรยาย จ านวน 
2 หอ้ง จ านวน 40 ที)่ และหอ้งพกัส าหรบัท างานวจิยั หรอื self-study ที ่eye bank   

 
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม 

 ภาควชิาจกัษุวทิยา มกีารก ากบัดแูลใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปตามแผน และหลกัสตูรการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการ
การศกึษาหลงัปรญิญา เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ ประเมนิในมติติ่าง ๆ ของการฝึกอบรม ไดแ้ก่พนัธกจิของความสมัพนัธร์ะหวา่ง
นโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ี่
พงึประสงค ์แผนการฝึกอบรม ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล พฒันาการของผูร้บัการ
ฝึกอบรม ทรพัยากรทางการศกึษา คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ตลอดจนสถาบนัทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเลอืกไป 
Elective เป็นตน้ โดยท าการประเมนิตามปกตทิุกปี และประเมนิใหญ่ตามรอบการปรบัปรุงหลกัสตูรทุก 5 ปี 
 ทัง้นี้ขอ้มลูน าเขา้ เพือ่ใชพ้จิารณา ไดแ้ก่ขอ้มลูจากภายนอกภาควชิาฯ ไดแ้ก่ แนวนโยบายของประเทศ แพทยสภา
และราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัมหดิล และคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีและขอ้มูล
ป้อนกลบัจากหน่วยงานทีผู่ร้บัการอบรมไปท างาน นอกจากนี้ยงัใชข้อ้มูลภายใน ไดแ้ก่ การประชุมแพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ขอ้มูลป้อนกลบัจากผูร้่วมปฏบิตังิานและผูป่้วย ตลอดจนขอ้มูลการด าเนินงานในการฝึกอบรม 
และผลการประเมนิ มาใชป้รบัปรุงการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

ภาควชิาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมรีะบบในการประกนัคุณภาพหลกัสตูรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขากระจกตาและการ
ผา่ตดัแกไ้ขสายตา ดงันี้  

• มกีารรายงานผลการจดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรทุกปี 



• มีการตรวจเยี่ยม จากฝ่ายการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหรือจาก 
มหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่เป็นการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในทุกปี 

• มกีารตรวจเยีย่ม จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
(อฝส) สาขาจกัษุวิทยา ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการฝึกอบรม
ภายนอกทุก ๕ ปี 

  
11. การทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 

 ภาควชิาฯ มแีผนทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม โดยใชข้อ้มลูจากการประเมนิแผนการฝึกอบรม ขอ้มลูจาก
การประกนัคุณภาพ และความเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้และแนวทางการดูแลรกัษาโรคทางจกัษุวทิยา โดยมแีผนจดั
ทบทวนใหญ่เป็นวงรอบทุก 5 ปี ซึง่จะไดจ้ดัท าหลกัสตูรเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครัง้ต่อไปในปีพ.ศ. 2565 
 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

 ภาควชิาจกัษุวทิยาฯ มกีารบรหิารจดัการหลกัสตูรฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ โปรง่ใส และมธีรรมาภบิาลในทุก ๆ 
ดา้นของการฝึกอบรม โดยเน้นในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 คณาจารยข์องภาควชิาฯ คดัเลอืกผูท้ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ และคุณธรรม ในจ านวน และความหลากหลายของ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ใหค้รอบคลุมเหมาะสมกบัการฝึกอบรม และจดับรรยากาศในการท างานใหค้ณาจารย์มคีวาม
เป็นอสิระทางวชิาการ และมโีอกาสพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาการ และดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาอยา่งเหมาะสม 
 การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เป็นไปอยา่งโปรง่ใส สอดคลอ้งกบัศกัยภาพการฝึกอบรมของภาควชิาฯ และ
แนวนโยบายของคณะฯ และราชวทิยาลยัฯ 
 การตดัสนิและประเมนิผลการฝึกอบรม เป็นไปอยา่งมรีะบบ ครอบคลุมในทุกมติ ิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ
สอบถาม และอุทธรณ์ผลการประเมนิได ้ตามระบบอุทธรณ์ของภาควชิาฯ 
 
13. การประกนัคณุภาพ 

 เพื่อเป็นการประกนัว่าภาควชิาฯ จดัการฝึกอบรมตามหลกัสูตรอย่างมมีาตรฐาน เพื่อใหส้ามารถผลติจกัษุแพทย์
เฉพาะทางอนุสาขากระจกตาและการผ่าตดัแกไ้ขสายตาทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคึุณภาพตามทีค่ณะฯ ผูร้บับรกิาร และ
สงัคมตอ้งการ ภาควชิาฯ มกีารด าเนินกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาดงันี้ 
 13.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
 มรีะบบการประกนัคุณภาพการฝึกอบรม ซึง่ด าเนินการโดยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีโดยจะตอ้ง
ด าเนินการอยา่งน้อยทุก 2 ปี 
 13.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก ด าเนินการโดยราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จะ
ด าเนินการตรวจประเมนิสถาบนัทุก 5 ปี 
 
 



 

Rama Oph EPA-PC01 Cornea & Refractive Surgery 

Basic Anterior Segment Examination 

 
Fellow Name ___________________________ Year ________  Date _____________________ 

HN. ______________________   Dx _______________________  

 

Evaluation Topic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

A. Patient History            

B. Ophthalmic examination            

C. Investigation            

D. Diagnosis/Differential Diagnosis            

E. Management            

   Provide management plan            

   Keeping accurate, focused medical record            

F. Communication, Interpersonal skill 

   Interaction with the patient            

   Interaction with eye care team            

G. Professionalism 

   Demonstrate professional conduct & accountability            

   Demonstrate humanism, cultural sensitive, control 
emotion 

           

H. Overall performance            

 

What is good in this case 
 
 
 
 
 

Improvement opportunity 

Overall competency level 
 L1 Capable of performing under close supervision      
 L2 Capable of performing by oneself under supervision  
 L3 Capable of performing by oneself, with help when needed   
 L4 Capable of performing by oneself and able to supervise other 
 

Sign _____________________________________ Date _________________ 

        (                                                                       ) 

 



Rama Oph EPA-PC01 Cornea 

Basic Anterior Segment Examination & Management  
Subject Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery 

Time First year fellow should complete this evaluation within August of 1st year  
Setting OPD 

Select a case such as an adult with blurred vision from corneal diseases 

Function & Expected behavior of an entrustable physician 

Patient History Obtain a complete and accurate history in an organized fashion in appropriate time 

Ophthalmic examination Perform ophthalmic examination with correct technique with appropriate time 
Detect significant clinical signs especially corneal findings 

Investigation Select appropriate tests or investigation with consideration of cost-effectiveness 

Interpret investigation results when available 

Diagnosis/Differential 

Diagnosis 

Demonstrate clinical reasoning using gathered information and come out with 
appropriate Dx or DDx 

Management Demonstrate knowledge and clinical reasoning in designing management plan 

Show the use of evidence-based medicine principle 

Show holistic approach in managing the patient’s problems 

Provide focused, accurate, and context-specific medical record with plan and reasoning 

Communication Demonstrate understanding of patient’s condition 
Discuss the condition, management plan with the patient 
Communicate clearly with eye care team 

Professionalism Be honest with the patient 
Demonstrate humanism, cultural sensitive, control emotion 

  

Passing Level Overall performance of 5 or above with no critical mistake 
Competency level 3 

 

 

 

 

  



 

Rama Oph EPA-PC02 Cornea & Refractive Surgery 

Pre-operative Refractive Surgery Examination 

 
Fellow Name ___________________________ Year ________  Date _____________________ 

HN. ______________________   Dx _______________________  

 

Evaluation Topic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

A. Patient History            

B. Ophthalmic examination            

C. Investigation            

D. Diagnosis/Differential Diagnosis            

E. Management            

   Provide management plan            

   Keeping accurate, focused medical record            

F. Communication, Interpersonal skill 

   Interaction with the patient            

   Interaction with eye care team            

G. Professionalism 

   Demonstrate professional conduct & accountability            

   Demonstrate humanism, cultural sensitive, control 
emotion 

           

H. Overall performance            

 

What is good in this case 
 
 
 
 
 

Improvement opportunity 

Overall competency level 
 L1 Capable of performing under close supervision      
 L2 Capable of performing by oneself under supervision  
 L3 Capable of performing by oneself, with help when needed   
 L4 Capable of performing by oneself and able to supervise other 
 

Sign _____________________________________ Date _________________  

        (                                                                       ) 

 



Rama Oph EPA-PC02 Cornea & Refractive Surgery 

Pre-operative Refractive Surgery Examination 

Subject Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery  
Time First year fellow should complete this evaluation within 3 months 

Setting LASIK center 
Select a case such as an adult with blurred vision from refractive errors 

Function & Expected behavior of an entrustable physician 

Patient History Obtain a complete and accurate history in an organized fashion in appropriate time 

Ophthalmic examination Perform ophthalmic examination with correct technique with appropriate time 
Detect significant clinical signs especially corneal findings 

Investigation Select appropriate tests or investigation with consideration of cost-effectiveness 

Interpret investigation results when available 

Diagnosis/Differential 

Diagnosis 

Demonstrate clinical reasoning using gathered information and come out with 
appropriate Dx or DDx 

Management Demonstrate knowledge and clinical reasoning in designing management plan 

Show the use of evidence-based medicine principle 

Show holistic approach in managing the patient’s problems 

Provide focused, accurate, and context-specific medical record with plan and reasoning 

Communication Demonstrate understanding of patient’s condition 
Discuss the condition, management plan with the patient 
Communicate clearly with eye care team 

Professionalism Be honest with the patient 
Demonstrate humanism, cultural sensitive, control emotion 

  

Passing Level Overall performance of 5 or above with no critical mistake 
Competency level 3 

 

 

 

 

  



 

Rama Oph EPA-S01 (Cornea & Refractive Surgery) 

Simple Penetrating Keratoplasty (PKP) 
 
Fellow Name ___________________________ Year __________  Date _____________________ 

HN. _________________ Dx _______________________ Op _______________________ 

 

Evaluation Topic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

A. Case assessment 

   Patient History            

   Surgical Indication, Contraindication, Precautions            

B. Operation 

   Preparation of equipment, drugs, etc.            

   Anesthesia            

   Sterile technique            

   Handling of ocular tissue, use of instruments, flow of 
operation 

           

   Handling of unexpected event            

C. Post-operation 

   Operative note            

   Post-operative order, management plan            

D. Communication, Interpersonal skill 

   Interaction with the patient            

   Interaction with eye care team            

E. Professionalism 

   Demonstrate professional conduct & accountability            

   Demonstrate humanism, culturally sensitive, control 
emotion 

           

F. Overall performance            

 

What is good in this case 
 
 
 
 
 

Improvement opportunity 

Overall competency level 
 L1 Capable of performing under close supervision      
 L2 Capable of performing by oneself under supervision  
 L3 Capable of performing by oneself, with help when needed   
 L4 Capable of performing by oneself and able to supervise other 
 
Sign _____________________________________ Date _________________ 

        (                                                                       ) 



Rama Oph EPA-S01 (Cornea & Refractive Surgery) 

Simple Penetrating Keratoplasty (PKP) 
Subject Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery 

Time First year cornea and refractive surgery fellow should pass the evaluation within 12 
months of training 

Setting OR 

Function & Expected behavior of an entrustable physician 

Case Settings Simple PKP cases for example: corneal scar, bullous keratopathy 

Pre-procedure Know patient history, Indication, Contraindication & Precautions of PKP 

Know basic principles of keratoplasty instruments, corneal trephine and punch, etc. 
Identify the patient, laterality, and procedure 
Explain procedure & risks to the patient 
Confirm the informed consent 
Provide appropriate anesthesia 

Procedure Perform procedure with correct technique & appropriate aseptic technique 
Show surgical dexterity 
Show good decision makings during the procedure 
Seek help if appropriate 

Post-procedure Demonstrate clinical reasoning in designing management plan 

 Record the procedure accurately with plan and reasoning 

Communication & 
Interpersonal skill 

Deliver clear and complete message to the patients 
Listen to the patient attentively, allow the patient to ask questions 
Communicate to eye care team appropriately 

  

Passing Level Overall performance of 5 or above with no critical mistake 
Competency level 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rama Oph EPA-S02 (Cornea & Refractive Surgery) 

Photorefractive Keratectomy (PRK) 
 
Fellow Name ___________________________ Year __________  Date _____________________ 

HN. _________________ Dx _______________________ Op _______________________ 

 

Evaluation Topic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

A. Case assessment 

   Patient History            

   Surgical Indication, Contraindication, Precautions            

B. Operation 

   Preparation of equipment, drugs, etc.            

   Anesthesia            

   Sterile technique            

   Handling of ocular tissue, use of instruments, flow of 
operation 

           

   Handling of unexpected event            

C. Post-operation 

   Operative note            

   Post-operative order, management plan            

D. Communication, Interpersonal skill 

   Interaction with the patient            

   Interaction with eye care team            

E. Professionalism 

   Demonstrate professional conduct & accountability            

   Demonstrate humanism, culturally sensitive, control 
emotion 

           

F. Overall performance            

 

What is good in this case 
 
 
 
 
 

Improvement opportunity 

Overall competency level 
 L1 Capable of performing under close supervision      
 L2 Capable of performing by oneself under supervision  
 L3 Capable of performing by oneself, with help when needed   
 L4 Capable of performing by oneself and able to supervise other 
 
Sign _____________________________________ Date _________________ 

        (                                                                       ) 



Rama Oph EPA-S02 (Cornea & Refractive Surgery) 

Photorefractive Keratectomy (PRK) 
Subject Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery 

Time First year cornea and refractive surgery fellow should pass the evaluation within 12 
months of training 

Setting OR 

Function & Expected behavior of an entrustable physician 

Case Settings Simple PRK cases for example: mild to moderate myopia, mild to moderate myopic 

astigmatism 

Pre-procedure Know patient history, Indication, Contraindication & Precautions of PRK 

Know basic principles of excimer laser, PRK instruments and solution used, etc. 
Identify the patient, laterality, and procedure 
Explain procedure & risks to the patient 
Confirm the informed consent 
Provide appropriate anesthesia 

Procedure Perform procedure with correct technique & appropriate aseptic technique 
Show surgical dexterity 
Show good decision makings during the procedure 
Seek help if appropriate 

Post-procedure Demonstrate clinical reasoning in designing management plan 

 Record the procedure accurately with plan and reasoning 

Communication & 
Interpersonal skill 

Deliver clear and complete message to the patients 
Listen to the patient attentively, allow the patient to ask questions 
Communicate to eye care team appropriately 

  

Passing Level Overall performance of 5 or above with no critical mistake 
Competency level 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rama Oph EPA-S03 (Cornea & Refractive Surgery) 

Femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis  (Femto-LASIK) 
 
Fellow Name ___________________________ Year __________  Date _____________________ 

HN. _________________ Dx _______________________ Op _______________________ 

 

Evaluation Topic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

A. Case assessment 

   Patient History            

   Surgical Indication, Contraindication, Precautions            

B. Operation 

   Preparation of equipment, drugs, etc.            

   Anesthesia            

   Sterile technique            

   Handling of ocular tissue, use of instruments, flow of 
operation 

           

   Handling of unexpected event            

C. Post-operation 

   Operative note            

   Post-operative order, management plan            

D. Communication, Interpersonal skill 

   Interaction with the patient            

   Interaction with eye care team            

E. Professionalism 

   Demonstrate professional conduct & accountability            

   Demonstrate humanism, culturally sensitive, control 
emotion 

           

F. Overall performance            

 

What is good in this case 
 
 
 
 
 

Improvement opportunity 

Overall competency level 
 L1 Capable of performing under close supervision      
 L2 Capable of performing by oneself under supervision  
 L3 Capable of performing by oneself, with help when needed   
 L4 Capable of performing by oneself and able to supervise other 
 
Sign _____________________________________ Date _________________ 

        (                                                                       ) 



Rama Oph EPA-S03 (Cornea & Refractive Surgery) 

Femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis  (Femto-LASIK) 
Subject Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery 

Time Second year cornea and refractive surgery fellow should pass the evaluation within 15 
months of training 

Setting OR 

Function & Expected behavior of an entrustable physician 

Case Settings Simple femto-LASIK cases for example: mild to moderate myopia, mild to moderate 

myopic astigmatism 

Pre-procedure Know patient history, Indication, Contraindication & Precautions of femto-LASIK 

Know basic principles of femtosecond laser and excimer laser, femto-LASIK 

instruments and solution used, etc. 
Identify the patient, laterality, and procedure 
Explain procedure & risks to the patient 
Confirm the informed consent 
Provide appropriate anesthesia 

Procedure Perform procedure with correct technique & appropriate aseptic technique 
Show surgical dexterity 
Show good decision makings during the procedure 
Seek help if appropriate 

Post-procedure Demonstrate clinical reasoning in designing management plan 

 Record the procedure accurately with plan and reasoning 

Communication & 
Interpersonal skill 

Deliver clear and complete message to the patients 
Listen to the patient attentively, allow the patient to ask questions 
Communicate to eye care team appropriately 

  

Passing Level Overall performance of 5 or above with no critical mistake 
Competency level 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rama Oph EPA-S04 (Cornea & Refractive Surgery) 

Conjunctival tumor excision with or without graft 

 
Fellow Name ___________________________ Year __________  Date _____________________ 

HN. _________________ Dx _______________________ Op _______________________ 

 

Evaluation Topic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

A. Case assessment 

   Patient History            

   Surgical Indication, Contraindication, Precautions            

B. Operation 

   Preparation of equipment, drugs, etc.            

   Anesthesia            

   Sterile technique            

   Handling of ocular tissue, use of instruments, flow of 
operation 

           

   Handling of unexpected event            

C. Post-operation 

   Operative note            

   Post-operative order, management plan            

D. Communication, Interpersonal skill 

   Interaction with the patient            

   Interaction with eye care team            

E. Professionalism 

   Demonstrate professional conduct & accountability            

   Demonstrate humanism, culturally sensitive, control 
emotion 

           

F. Overall performance            

 

What is good in this case 
 
 
 
 
 

Improvement opportunity 

Overall competency level 
 L1 Capable of performing under close supervision      
 L2 Capable of performing by oneself under supervision  
 L3 Capable of performing by oneself, with help when needed   
 L4 Capable of performing by oneself and able to supervise other 
 
Sign _____________________________________ Date _________________ 

        (                                                                       ) 



Rama Oph EPA-S04 (Cornea & Refractive Surgery) 

Conjunctival tumor excision with or without graft 

Subject Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery 

Time Second year cornea and refractive surgery fellow should pass the evaluation within 18 
months of training 

Setting OR 

Function & Expected behavior of an entrustable physician 

Case Settings Simple conjunctival tumor cases for example: CIN (conjunctival intraepithelial 

neoplasm), PAM (primary acquired melanosis etc.  

Pre-procedure Know patient history, Indication, Contraindication & Precautions of excision 

Know basic principles of excisional instruments and solution used, etc. 
Identify the patient, laterality, and procedure 
Explain procedure & risks to the patient 
Confirm the informed consent 
Provide appropriate anesthesia 

Procedure Perform procedure with correct technique & appropriate aseptic technique 
Show surgical dexterity 
Show good decision makings during the procedure 
Seek help if appropriate 

Post-procedure Demonstrate clinical reasoning in designing management plan 

 Record the procedure accurately with plan and reasoning 

Communication & 
Interpersonal skill 

Deliver clear and complete message to the patients 
Listen to the patient attentively, allow the patient to ask questions 
Communicate to eye care team appropriately 

  

Passing Level Overall performance of 5 or above with no critical mistake 
Competency level 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


