ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อวุฒบิ ัตร
อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา
เกณฑ์ หลักสูตรการฝึ กอบรม
1.1 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery
1.2 ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและ
การแก้ ไขสายตา
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Cornea and Refractive Surgery
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Cornea and Refractive Surgery
1.3 หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 022011526 โทรสาร 022011516 การฝึ กอบรมนี ้อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลโดย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยภาควิชาฯ จัดให้ มีคณะอนุกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา เป็ นผู้ดแู ลการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวทิ ยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา โดยมีคณาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นผู้ดาเนินการ
คณะอนุกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา ประกอบด้ วย (คาสัง่ 3/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551)
รศ. ภฤศ
หาญอุตสาหะ
รศ. อนุชิต
ปุญญทลังค์
รศ. อาภัทรสา เล็กสกุล
อ. วริ นทร
จักรไพวงศ์
อ. พรชัย
มไหสวริ ยะ

อ. พิศิษฐ์
อ. เกวลิน
นางศิริลกั ษณ์

ปรี ชาวัฒน์
เลขานนท์
จิยะพานิชกุล

1.4 หลักการและเหตุผล
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มจัดการศึกษาวิชาจักษุวิทยา ในระดับ
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต และจัดฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาจักษุวิทยามาตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2511 ทังนี
้ ้ ภาควิชาฯมีวิสยั ทัศน์ที่
จะเป็ นสถาบันฝึ กอบรมชันน
้ า และมีคณ
ุ ภาพในระดับสากล สาหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ ภาควิชาฯ
ได้ เปิ ดหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาจักษุวิทยา โดยผลิตจักษุแพทย์ให้ มีคณ
ุ ภาพในระดับสากล ทังนี
้ ้โดยมี
เกณฑ์ขนต
ั ้ า่ ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภากาหนด โดยมุง่ ผลิตจักษุแพทย์ที่มคี วามรู้คู่
คุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้ องการของประเทศ
ในปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าและวิทยาการใหม่ ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็ นโรคทางจักษุวิทยามีเพิม่ ขึ ้นอย่างมาก
ผู้ป่วยทางจักษุวิทยาบางส่วนเป็ นโรคที่ซบั ซ้ อน จาเป็ นต้ องมีแพทย์ผ้ ดู แู ลรักษาที่มีความเชิ่ยวชาญเฉพาะด้ านในทางลึก
เฉพาะโรค สาหรับโรคของกระจกตา และการแก้ ไขสายตา เป็ นโรคที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วยเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี ้ในระยะเวลาที่ผา่ นมีมพี ฒ
ั นาการในด้ านเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการผ่าตัดแก้ ไขสายตา ปั จจุบนั การตรวจ
วินิจฉัยโรคจอตาและวุ้นตาต้ องอาศัยเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ซบั ซ้ อนไปกว่าการตรวจโรคทางจักษุวิทยาทัว่ ไป อีกทังยั
้ งมีวิธีการ
รักษาโรคทีซ่ บั ซ้ อน และเฉพาะเจาะจงไปกว่าการดูแลรักษาโรคจักษุวิทยาทัว่ ไป จึงต้ องมีผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นความสาคัญของอนุสาขากระจกตาและ
การแก้ ไขสายตา ได้ เริ่ มเปิ ดรับจักษุแพทย์เข้ ามารับการฝึ กอบรม โดยระยะแรกใช้ ระยะการฝึ กอบรม 1 ปี เริ่ มตังแต่
้ ปีพ.ศ.
2541 ต่อมาภาควิชาฯ เห็นว่าเนื ้อหาของหลักสูตรกระจกตาและการแก้ ไขสายตา มีมากขึ ้น จึงขยายเวลาการฝึ กอบรมเป็ น
เวลา 2 ปี เริ่ มตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2551 หลักสูตรฉบับนี ้เป็ นฉบับปรับปรุง เริ่ มตังแต่
้ ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้ นไป
1.5 กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
เริ่ มต้ นการฝึ กอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
1.6 คณาจารย์
คณาจารย์ผ้ จู ดั การฝึ กอบรมตามหลักสูตร เป็ นผู้ได้ รับหนังสือวุฒิบตั ร หรื ออนุมตั ิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุ วิทยา และผ่านการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุสาขาจักษุ วิทยา
กระจกตาและการแก้ ไขสายตา โดยอาจารย์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเต็มเวลา ได้ แก่
รศ.นพ.อนันต์

วงศ์ทองศรี

ผศ.พญ.วริ นทร

จักรไพวงศ์

(หัวหน้ าหน่วยกระจกตา)

พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(จักษุวิทยา), ว.ว.
Cert. Cornea, External Disease and
Refractive Surgery
พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(จักษุวิทยา), ว.ว.
Cert. Cornea, External Disease and
Refractive Surgery

พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(จักษุวิทยา),วว
Cert. Cornea, External Disease and
Refractive Surgery

พญ.เกวลิน

เลขานนท์

รศ.นพ.รุ่งโรจน์

เลิ ศ วิ ท ยาสกุ ล (หัว หน้ า หน่ ว ยวัด สายตาและเลนส์ สัม ผัส ) วท.บ.,พ.บ.,ป.ชัน้ สูง (จัก ษุ

วิทยา), ว.ว.
และมีอาจารย์พิเศษ
พญ.ธาริ ณี เสงี่ยมพรพาณิชย์

พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(จักษุวิทยา),วว
Cert. Cornea, External Disease and
Refractive Surgery

1.7 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชาจักษุวิทยา รับจักษุแพทย์เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา ปี
ละ 1-2 คน
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
1.8.1 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องได้ รับหนังสืออนุมตั ิ หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา หรื อ จากต่างประเทศที่มมี าตรฐานเทียบเท่าหรื อ
1.8.2 มีหนังสือรับรองว่าได้ สอบผ่านเพื่อหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯสาขาจักษุวิทยาเรี ยบร้ อยแล้ ว
1.8.3 ผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ของภาควิชา
1.9 ระยะเวลาการฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่ มการฝึ กอบรมในเดือนกรกฎาคม
1.10 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ แพทย์ที่ผา่ นการฝึ กอบรมแล้ วมีความรู้ความชานาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตาและแก้ ไข
สายตา ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันหรื อแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นจักษุแพทย์ที่ดี มี
จริ ยธรรม สามารถปฏิบตั ิงานร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ ได้ เป็ นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในระดับสากล และสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ในบริ บทของการให้ บริ การทางสาธารณสุขของประเทศ
ผู้เข้ าฝึ กอบรมจะต้ องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี ้

1.10.1 สามารถอธิบายความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับโรคกระจกตา และสายตาผิดปกติได้
1.10.2 สามารถอธิบายสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรี รวิทยา การดาเนินโรคและภาวะแทรกซ้ อนของโรคกระจก
ตา สายตาผิดปกติ ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคได้
1.10.3 สามารถตรวจ วินิจฉัย และแปรผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับโรคกระจกตา สายตาผิดปกติได้
1.10.4 สามารถให้ การรักษาโรคของจอตาที่พบบ่อย และเป็ นปั ญหาสาธารณสุขได้ ทังการรั
้
กษาโดยใช้ ยา การใช้
เลเซอร์ การผ่าตัดรักษาโรคกระจกตา สายตาผิดปกติการรักษาวิธีอื่น ๆ
1.10.5 สามารถสอน ให้ คาแนะนาบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้ าน ตลอดจนผู้ป่วย
และญาติได้
1.10.6 สามารถทาการศึกษาวิจยั ตลอดจนติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และนาผลการค้ นพบทางวิชาการ
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้
1.10.7 สามารถอธิบายความคุ้มค่าของการรักษา ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิงานภายใต้ ระบบการให้ บริ การทาง
สาธารณสุขของประเทศได้ ตลอดจนมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการจัดการธนาคารดวงตา
1.10.8 เป็ นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทศั นคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ และดารงตนอย่างเหมาะสมในวิชาชีพได้
1.11 เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมกาหนดระยะเวลาในการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลา 2 ปี โดยจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรม เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ทังนี
้ ้ เนื ้อหาตามหลักสูตรที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมควรทราบและปฏิบตั ิได้ ได้ แก่
1.11.1 ด้ านความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge)
1. ความรู้พื ้นฐาน (Basic Science)
 Anatomy of the eye and associated structures (with focus 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 (includes physics,
optics, ophthalmology imaging, pharmacology, lasers in ophthalmology)
 Basic epidemiology, research methodology, public health ophthalmology, and
health economics, eye banking
2. ความรู้ทางคลินิก (Clinical Science)
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับโรคกระจกตาและการแก้ ไขสายตาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคที่พบบ่อย และมีความสาคัญทางจักษุสาธารณสุข ทังในด้
้ านอาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา สาเหตุ
พยาธิกาเนิด พยาธิสรี รวิทยา การดาเนินโรค การป้องกัน และการดูแลรักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ้ อน
 Corneal diseases and ocular surface disorders
o Congenital anomaly, corneal dystrophy, corneal degeneration
o Dry eye and tear abnormalities and surface disorders

o Corneal inflammation, infection
o Tumor of cornea and ocular adnexa
o Trauma of the anterior segment
 Refractive errors evaluation and management
o Ophthalmic biometry, refractive error evaluation
o Spectacle correction
o Contact lens
o Laser and non-laser surgery
1.11.2 ด้ านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
1. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย สัง่ และแปรผลการตรวจพิเศษ เพื่อให้ สามารถให้ การวินิจฉัย และ
วินิจฉัยแยกโรคของกระจกตา และสายตาผิดปกติได้
 History taking
 Ophthalmic examination using slit-lamp, non-contact lenses, and contact lenses
 Refraction
 Anterior segment imaging (Corneal topography, ultrasound)
 Other investigation (visual field, electrophysiology, CT scan, MRI, blood tests, etc.)
2. สามารถให้ การรักษาโรคกระจกตา และสายตาผิดปกติ และติดตามผลการรักษาได้
 Medical treatment (systemic, topical, periocular, intraocular)
 Laser treatment
 Surgical treatment (penetrating keratoplasty, lamellar procedures)
 Refractive surgery
 Treatment and follow up plan
1.11.3 การปฏิบตั ิตนทีเ่ หมาะสมต่อความเป็ นวิชาชีพ (Professionalism)
 Practice with compassion, empathy
 Behave respectfully with patients, relatives, and other health care team members
 Shows ethical behaviors and commit to excellence
1.11.4 การวิจยั (Research)
สามารถอ่านและประเมินค่างานวิจยั และนาข้ อมูลที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
มีสว่ นร่วมในการทาการวิจยั และมีงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการอย่างน้ อยหนึง่ เรื่ อง

1.12 วิธีการฝึ กอบรม
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์
ประจาบ้ านต่อยอดทางจักษุวิทยาสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน โดยจัดการเรี ยนการสอนดังนี ้

1. กิจกรรมการเรียนการสอนในห้ องเรี ยน
การบรรยาย (lecture)
Journal club
Interesting case
Topic review
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยา กระจกตาและการแก้ ไขสายตาจะต้ องนาเสนอ journal club,
interesting case และ topic review อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. การดูแลผู้ป่วยในเวลา
ภาควิชาจักษุวิทยา จะจัดให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา
ปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยตามอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดเปลีย่ นสายอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 4 เดือน ภาควิชาจะจัดตาราง
ปฏิบตั ิงานให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรม ออกตรวจผู้ป่วย ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรค ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจักษุ
วิทยา รับปรึกษาผู้ป่วยจากต่างแผนก และเข้ าห้ องผ่าตัด ทังนี
้ ้ ภาควิชาจะจัดตารางปฏิบตั ิงานให้ โดยทัว่ ไปจะจัดให้ แพทย์
ประจาบ้ านต่อยอดได้ ออกตรวจผู้ป่วยนอกสัปดาห์ละ 2 คาบ และเข้ าห้ องผ่าตัดสัปดาห์ละ 2 คาบ
ทังนี
้ ้ ภาควิชาฯ ตังเป
้ ้ าหมายไว้ วา่ ในภาพรวม แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการแก้ ไขสายตา
จะได้ รับประสบการณ์ดงั ต่อไปนี ้ เป็ นขันต
้ ่า
Patient examination
600 ราย/ปี
Refractive surgery
20 ราย/ปี
Corneal surgery (include corneal transplantation)
25 ราย/ปี
นอกจากนี ้ ภาควิชาฯ จะจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้เป็ นขัน้ ๆ โดยเฉพาะในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ในระยะแรก
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด จะเข้ าช่วยผ่าตัด และสังเกตขันตอนการผ่
้
าตัดจากอาจารย์ จากนันจึ
้ งจะเริ่ มให้ ทาผ่าตัดจากง่าย
ไปสูย่ าก โดยในปี ที่หนึง่ จะเริ่ มทาหัตถการที่ไม่ซบั ซ้ อน เช่นการผ่าตัดเปลีย่ นกระจกตา เป็ นต้ น จากนันจะค่
้ อย ๆ พัฒนาไป
ทาการผ่าตัดทีซ่ บั ซ้ อนขึ ้นในปี ต่อไป
3. การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ภาควิชาจักษุวิทยา จะจัดตารางให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการแก้ ไขสายตาอยูเ่ วรรับ
ปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ อย่างน้ อยเดือนละ 4 เวร เพื่อจะได้ มีประสบการณ์ดแู ลผู้ป่วยฉุกเฉิน
4. การเลือกไปดูงาน หรื อฝึ กปฏิบตั ิงานนอกภาควิชา (elective)
เนื่องจากการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขากระจกตา ถือเป็ นการศึกษาฝึ กอบรมระดับสูง ภาควิชา
จักษุวิทยาสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ขอไปดูงาน หรื อฝึ กปฏิบตั ิงานนอกภาควิชาได้ เป็ นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ า
รับการฝึ กอบรมได้ รับประสบการณ์ในด้ านที่สนใจ โดยอาจขอไปดูงานในภาควิชาอื่นภายในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี หรื อไปดูงานในสถาบันอื่น ทังในและนอกประเทศ
้
โดยจะต้ องแจ้ งขออนุมตั ิภาควิชาฯ ล่วงหน้ า 3
เดือน เมื่อภาควิชาอนุมตั ิแล้ วจึงจะสามารถไปดูงาน หรื อฝึ กปฏิบตั ิงานนอกภาควิชาได้
5. การเข้ าร่วมประชุมวิชาการ
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด สามารถเข้ าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อเพิม่ พูนความรู้ทางวิชาการให้ กว้ างขวามและ
ทันสมัยยิ่งขึ ้น ได้ แก่การประชุมวิชาการของคณะฯ การประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ

ไทย ตลอดจนการประชุมวิชาการอื่น ๆ ทังภายในและนอกประเทศ
้
โดยควรขออนุมตั ิจากภาควิชาล่วงหน้ า 1 เดือน ทังนี
้ ้
ภาควิชามุง่ หมายให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด สามารถไปนาเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้ วย
1.13 การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ที่
เข้ ารับฝึ กอบรม ดังนี ้
1.13.1 การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม (In-training evaluation)
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบในการประเมินแพทย์ประจาบ้ าน
ต่อยอด ในระหว่างการฝึ กอบรม โดยประเมินในหัวข้ อต่าง ๆ ดังนี ้
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ความรู้ทางการแพทย์ (Medical knowledge)
การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมต่อความเป็ นวิชาชีพ (Professionalism)
การเรี ยนรู้และพัฒนาตนจากการปฏิบตั ิงาน (Practice-based learning & improvement)
ทักษาการสือ่ สารและมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal & communication skill)
สามารถปฏิบตั งิ านภายใต้ ระบบสุขภาพได้ (System-based practice)
ทักษะการผ่าตัด (Surgical skill)
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม เพื่อดูความก้ าวหน้ าของผู้รับการฝึ กอบรม ค้ นหาปั ญหาและหา
โอกาสพัฒนา เพื่อให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรมสามารถพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ
1.13.2 การประเมินเมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม
เพื่อประเมินว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม มีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสาหรับวุฒิบตั ร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา ภาควิชา
จักษุวิทยาจะทาการประเมินหลังผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมผ่านการฝึ กอบรมไปแล้ วประมาณ 21 เดือน หากผ่านการประเมิน
ของภาควิชาฯ และมีคณ
ุ สมบัติตามที่ราชวิทยาลัยกาหนดให้ สามารถสอบวุฒิบตั รได้ ภาควิชาฯ จะส่งชื่อเพื่อขอเข้ าสอบ
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตา
ต่อไป
เกณฑ์การผ่านการประเมินของภาควิชาฯ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
 มีระยะเวลาการฝึ กอบรมในหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90
 มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยไม่ต่ากว่าที่ภาควิชากาหนด (ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จะต้ องส่งรายงานประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ในรูปของรายงาน, log book หรื อ portfolio
เพื่อให้ ภาควิชาฯ รับทราบทุก 4 เดือน)
 ผ่านการประเมินด้ านความรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วย และด้ านอื่น ๆ จากภาควิชาฯ
ทังนี
้ ้ การตัดสินผลการประเมินของภาควิชาฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

1.14 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบในการประกันคุณภาพหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุ
วิทยากระจกตาและการแก้ ไขสายตาดังนี ้
มีการรายงานผลการจัดการฝึ กอบรมตามหลักสูตรทุกปี
มีการตรวจเยี่ยม จากฝ่ ายการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และหรื อจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในทุกปี
มีการตรวจเยี่ยม จากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(อฝส) สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอกทุก 5
ปี
1.15 การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กาหนดให้ มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุกปี และประสานงานกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมในการ
ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ระดับราชวิทยาลัย ซึง่ ราชวิทยาลัยมีกาหนดการ
ดาเนินการในเรื่ องนี ้ทุก 5 ปี
๒. เกณฑ์สถาบันฝึ กอบรม
๒.๑. เกณฑ์ทวั่ ไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดใช้ เกณฑ์ของแพทสภา
๒.๑.๑. คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (hospital accreditation)
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมวิชาการ เพื่อเสริ มสร้ างคุณสมบัติในการใฝ่ รู้แก่ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์และจานวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม
และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ มีสว่ นดาเนินการดูแลรักษาและให้ บริการกับผู้ป่วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่มีผลประโยชน์สว่ นตัวที่อาจขัดขวางการ
บริ หารงานและการพัฒางานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ ชดั เจนว่ามุง่ ผลิตแพทย์ประจาบ้ าน ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
หลักสูตร และมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้ อง
กับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้ บรรลุตามปณิฐานได้ แก่ การบริ หารงานทัว่ ไป การ
บริ หารการศึกษา เป็ นต้ น ระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ ทาเป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
ประกาศให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ผ้ ทู รงคุณวุฒจิ านวนเพียงพอรับผิดชอบในอนุสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้ องและมีความมุง่ มัน่ ความ
เต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึ กอบรม
(ซ) ในระยะเริ่ มแรก (ประมาณ ๕ ปี ) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลที่ขอเปิ ดดาเนินการ
ฝึ กอบรม อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์

ดาเนินการเปิ ดหลักสูตรฝึ กอบรมมาแล้ วไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี ให้ ช่วยทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษา / ช่วยเหลือ หรื อเป็ นสถาบันสมทบ
/สถาบันร่วมในการดาเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่อนเปิ ดดาเนินการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะต้ องดาเนินการให้ ราชวิทยาลัยจักษุฯ
รับรองหลักสูตรของการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์สอื่ การศึกษา และอุปกรณ์การฝึ กอบรม ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด ทังนี
้ ้จะต้ องมีแผนดาเนินงานระยะ ๕ ปี ทีมีความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้ อง
แสดงให้ เห็นว่ามีความพร้ อมดังกล่าวก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมอย่างน้ อย ๑ ปี การศึกษา
๒.๑.๒ หน่วยงานกลางพื ้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน่วยงานกลางที่ให้ บริ การดังต่อไปนี ้
(ก) ห้ องปฏิบตั ิการสาหรับการชันสูตร มีการให้ บริ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ หรื อติดต่อขอรับบริ การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการให้ ครอบคลุมการชันสูตรประเภท พื ้นฐานและประเภทจาเพาะที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม ซึง่
ห้ องปฏิบตั ิการมีพยาธิแพทย์เป็ นผู้ควบคุม
*ห้ องปฏิบตั ิการด้ านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทีจ่ ะทาการตรวจศพ ตรวจชิ ้นเนื ้อ และสิง่ ส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้
จากการผ่าตัดหรื อการทาหัตถการ สามารถเตรี ยมสไลด์ ชิ ้นเนื ้อเยือ่ และสิง่ ส่งตรวจเพื่อตรวจกล้ องจุลทรรศน์ได้ เอง
* ห้ องปฏิบตั ิการด้ านพยาธิวิทยาคลินิก สามารถให้ บริ การตรวจด้ านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา
วิทยาภูมคิ ้ มุ กันได้ เป็ นประจา รวมทังมี
้ การให้ บริการทางด้ านธนาคารเลือดทีจ่ าเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม
(ข) หน่วยรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีรังสีแพทย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีทจี่ าเป็ น
สาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้ องสมุดทางแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มีห้องสมุดซึง่ มีตารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสารการแพทย์ที่
ใช้ บอ่ ย และหนังสือดรรชนีสาหรับช่วยค้ นรายงานทีต่ ีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้ แพทย์ประจาบ้ านใช้ ได้ สะดวก โดยที่แพทย์
ประจาบ้ านสามาถสืบค้ นวารสารแบบออนไลดืได้ จากระบบเน็ตเวิร์คภายในโรงพยาบาล
(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้ ผ้ ปู ่ วยทุกคนมีแฟ้ มประจาตัว ซึง่ บันทึก
ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสัง่ การรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานและมีระบบการจัดเก็บค้ นหาแบบเน็ตเวิร์คภายในที่มีรหัส
ป้องกันข้ อมูล และการประมวลสถิติดที่มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓. หน่วยงานทางด้ านคลินกิ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอนุสาขาที่ฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีมีหน่วยงานทางคลินิกที่สาคัญ ได้ แก่ อายุรศาสตร์

ภาคผนวก
ข้ อมูลสถาบันฝึ กอบรม
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาจักษุ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ จานวนผู้ป่วยและการบริ การ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบอนุสาขากาหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยจักษุ แพทย์
แห่งประเทศไทย ดังนี ้
๑. มีสถานที่และเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่เพียงพอสาหรับการบริ การและการฝึ กอบรมอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ ไข
สายตา
1.5 อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้ อม
1. ห้ องบรรยาย และห้ องสอนแสดง พร้ อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3
ห้ อง
ห้ องบรรยายและห้ องประชุมรัตนิน
ห้ องประชุมอาชวดิศ
ห้ องกาญจนารัณย์
2. หอผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วยสามัญชาย
16
เตียง
เตียงผู้ป่วยสามัญหญิง
16
เตียง
เตียงผู้ป่วยพิเศษ
10
เตียง
3. ห้ องผ่าตัด
จานวนห้ องผ่าตัด
6
ห้ อง
เตียงผ่าตัดจักษุ
7
เตียง
4. ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก และห้ องตรวจผู้ป่วยจักษุเฉพาะโรค
5. ห้ องเลเซอร์ ห้ อง Excimer laser
6. Eye bank
1. จานวนบุคลากร
จานวนอาจารย์
อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
จานวนแพทย์ประจาบ้ าน
18

23
19 คน
4 คน
6
6
6
1
คน

คน
คน
คน
คน
(รวมทังสามชั
้
น้ ปี )

คน

จานวนแพทย์ในสาขาต่อยอด
สาขาวิชากระจกตาและการแก้ ไขสายตาผิดปกติ
สาขาวิชาน ้าวุ้นตาและจอประสาทตา
สาขาประสาทจักษุวิทยา
จานวนนักศึกษาแพทย์ (ที่ต้องผ่านภาควิชาใน 1 ปี )
ผู้ร่วมงานทางวิชาชีพ
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พยาบาล
หอผู้ป่วย
ห้ องผ่าตัด
แผนกผู้ป่วยนอก
ผู้ช่วยพยาบาล
หอผู้ป่วย
ห้ องผ่าตัด
แผนกผู้ป่วยนอก
พนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พนักงานวัดแว่น
เจ้ าหน้ าที่ orthoptic
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ

ปี ละ 1-2 คน
ปี ละ 1 คน
ปี ละ 1 คน
คน

40
31
9

คน
คน
คน

31
17
22
4
4
5
9

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. จานวนผู้รับการบริการ

1. ผู้ป่วยนอก (ทัว่ ไป)
2. ผู้ป่วยใน
3. จานวนผ่าตัดใหญ่
Cataract
Glaucoma
Cornea
Retina vitreous
Orbit
4. จานวนผ่าตัดเล็ก
5. Laser surgery
ส่วนหน้ าของตา
ส่วนหลังของตา
แก้ ไขสายตา

127,036 ราย
2,694 ราย
6,546 ราย
1,878
308
98
2,611
1,651
6,169

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

786 ราย
1,948 ราย
341 ราย

6. จานวนผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรค ต่อปี
Glaucoma
Retina
Contact lens
Refraction
Neuro-ophthalmology
Muscle

804
163
744
14,135
860
7,622

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

Cornea
Lacrimal passage
Tumor
Oculoplastic
Refraction (Excimer)

1,056
496
25
650
5,120

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

3. จานวนเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจรักษา
จานวนเครื่ องมือ อุปกรณ์เบื ้องต้ นที่ใช้ บริ การ
Slit lamp
Direct ophthalmoscope
Indirect ophthalmoscope
เลนส์สาหรับช่วยในการตรวจรักษา
Zeiss
Indirect lens for SLE (90 D, 78 D)
Indirect lens for indirect ophthalmoscopy
Goldmann
เครื่ องมือที่ให้ บริ การระดับทุตยิ ภูมิ
Ultrasound
A-scan
B-scan
Perimetry
Goldmann
Automated
Electrophysiology unit
Refraction unit
Retinoscope
Keratometer
Lensometer

23
17
14

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

6
24
19
9

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

Phoropter
Autorefractor
Contact lens unit
เครื่ องมือที่ใช้ ในระดับตติยภูมิ
Specular microscope
Corneal topography
Photo slit-lamp

มี
มี
มี

Fundus camera
Eye bank
เครื่ องมือ อุปกรณ์สาหรับห้ องผ่าตัด
กล้ องจุลทรรศน์สาหรับผ่าตัด
ชุดเครื่ องมือสาหรับผ่าตัดต้ อกระจก
เครื่ อง phacoemulsification
เครื่ อง vitrectomy
เครื่ อง Laser ระบุชนิด จานวน
Multiwavelength laser
Nd-YAG laser
Diode laser
TTT
Double frequency YAG laser
การบริการที่เป็ นปั จจัยเกือ้ หนุน
จานวนการตรวจชิ ้นเนื ้อ (เฉพาะจักษุ) ต่อปี
การบริ การพยาธิวิทยาคลินิก (เฉพาะจักษุ) ต่อปี
หน่วยระบาดวิทยาของคณะ
หน่วยเวชระเบียน สถิติ
สถานส่งเสริ มการวิจยั

มี
มี

5. ทรัพยากรในการเรียนรู้
จานวนวารสารที่รับ (ทางจักษุวิทยา)
จานวนตาราที่มี
ระบบค้ นข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์
โสตทัศนูปกรณ์
เครื่ องฉายแผ่นใส
เครื่ องฉายสไลด์
เครื่ องเล่นวีดิทศั น์

มี
มี
มี

8
16
5
2

เครื่ อง
ชุด
เครื่ อง
เครื่ อง

1
1
1
1
1

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

26
มี
มี
มี
มี

ราย

19
ฉบับ
1,022 เล่ม
มี
3
5
7

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

โทรทัศน์
เครื่ องขยายเสียง
เครื่ อง LCD projector

24
2
2

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

