
        

        

 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒบิัตร 

อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ                          

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา  
(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Cornea and Refractive Surgery 
 
1.2 ชื่อวุฒบิัตร 
 ช่ือเต็ม   
 (ภาษาไทย)  วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและ
การแก้ไขสายตา 
 (ภาษาองักฤษ)  Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Cornea and Refractive Surgery 
 
    ช่ือยอ่    
 (ภาษาไทย) วว. อนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา 
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Cornea and Refractive Surgery 
 
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 022011526 โทรสาร 022011516 การฝึกอบรมนีอ้ยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลโดย
ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย โดยภาควชิาฯ จดัให้มีคณะอนกุรรมการการศกึษาหลงัปริญญา เป็นผู้ดแูลการจดั
การศกึษาตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวทิยากระจกตาและการแก้ไขสายตา โดยมคีณาจารย์ประจ าหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ 
 คณะอนกุรรมการการศกึษาหลงัปริญญา ประกอบด้วย (ค าสัง่ 3/2551 ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2551) 
 รศ. ภฤศ  หาญอตุสาหะ 
 รศ. อนชิุต ปญุญทลงัค์ 
 รศ. อาภทัรสา  เลก็สกลุ 
 อ. วรินทร  จกัรไพวงศ์ 
 อ. พรชยั  มไหสวริยะ 



        

        

 อ. พิศิษฐ์  ปรีชาวฒัน์ 
 อ. เกวลนิ  เลขานนท์ 
 นางศิริลกัษณ์ จิยะพานิชกลุ 
     
1.4 หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ิมจดัการศกึษาวิชาจกัษุวิทยา ในระดบั
แพทยศาสตร์บณัฑติ และจดัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจกัษุวิทยามาตัง้แตปี่พ.ศ. 2511 ทัง้นี ้ภาควิชาฯมวีิสยัทศัน์ที่
จะเป็นสถาบนัฝึกอบรมชัน้น า และมีคณุภาพในระดบัสากล ส าหรับการจดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษานัน้ ภาควิชาฯ 
ได้เปิดหลกัสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจกัษุวิทยา โดยผลติจกัษุแพทย์ให้มีคณุภาพในระดบัสากล ทัง้นีโ้ดยมี
เกณฑ์ขัน้ต า่ตามที่ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย และแพทยสภาก าหนด โดยมุง่ผลติจกัษุแพทย์ที่มคีวามรู้คู่
คณุธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 ในปัจจบุนัความก้าวหน้าและวิทยาการใหม ่ๆ ในการดแูลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจกัษุวิทยามีเพิม่ขึน้อยา่งมาก 
ผู้ ป่วยทางจกัษุวิทยาบางสว่นเป็นโรคที่ซบัซ้อน จ าเป็นต้องมีแพทย์ผู้ดแูลรักษาที่มีความเช่ิยวชาญเฉพาะด้านในทางลกึ
เฉพาะโรค ส าหรับโรคของกระจกตา และการแก้ไขสายตา เป็นโรคที่มีผลตอ่การมองเห็นของผู้ ป่วยเป็นอยา่งมาก 
นอกจากนีใ้นระยะเวลาที่ผา่นมมีพีฒันาการในด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนคิการผา่ตดัแก้ไขสายตา ปัจจบุนัการตรวจ
วินิจฉยัโรคจอตาและวุ้นตาต้องอาศยัเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่ซบัซ้อนไปกวา่การตรวจโรคทางจกัษุวิทยาทัว่ไป อีกทัง้ยงัมวีิธีการ
รักษาโรคทีซ่บัซ้อน และเฉพาะเจาะจงไปกวา่การดแูลรักษาโรคจกัษุวิทยาทัว่ไป จงึต้องมีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลง็เห็นความส าคญัของอนสุาขากระจกตาและ
การแก้ไขสายตา ได้เร่ิมเปิดรับจกัษุแพทย์เข้ามารับการฝึกอบรม โดยระยะแรกใช้ระยะการฝึกอบรม 1 ปี เร่ิมตัง้แตปี่พ.ศ. 
2541 ตอ่มาภาควิชาฯ เห็นวา่เนือ้หาของหลกัสตูรกระจกตาและการแก้ไขสายตา มมีากขึน้ จึงขยายเวลาการฝึกอบรมเป็น
เวลา 2 ปี เร่ิมตัง้แตปี่พ.ศ. 2551 หลกัสตูรฉบบันีเ้ป็นฉบบัปรับปรุง เร่ิมตัง้แตปี่การศกึษา 2553 เป็นต้นไป 
 
1.5 ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
 เร่ิมต้นการฝึกอบรมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
1.6 คณาจารย์ 
 คณาจารย์ผู้จดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร เป็นผู้ได้รับหนงัสอืวฒุิบตัร หรืออนมุตัิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา และผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาจักษุวิทยา
กระจกตาและการแก้ไขสายตา โดยอาจารย์ผู้ปฏิบตัิงานเต็มเวลา ได้แก่  

 รศ.นพ.อนนัต์ วงศ์ทองศรี (หวัหน้าหนว่ยกระจกตา) พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา), ว.ว. 
Cert. Cornea, External Disease and 
Refractive Surgery 

 ผศ.พญ.วรินทร จกัรไพวงศ์    พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา), ว.ว. 
Cert. Cornea, External Disease and 
Refractive Surgery 



        

        

 

 พญ.เกวลนิ เลขานนท์    พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา),วว 
Cert. Cornea, External Disease and 
Refractive Surgery 

 
 

 รศ.นพ.รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล(หัวหน้าหน่วยวัดสายตาและเลนส์สัมผัส)วท.บ.,พ.บ .,ป.ชัน้สูง(จักษุ
วิทยา), ว.ว. 
 
 และมีอาจารย์พิเศษ  

 พญ.ธาริณี   เสง่ียมพรพาณิชย์    พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา),วว 
Cert. Cornea, External Disease and 
Refractive Surgery 

 
 
 1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา รับจกัษุแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อ
วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา ปี
ละ 1-2 คน 
 
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1.8.1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับหนงัสอือนมุตัิ หรือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ   
วิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา จากแพทยสภา หรือ จากตา่งประเทศที่มมีาตรฐานเทียบเทา่หรือ 
 1.8.2 มีหนงัสอืรับรองวา่ได้สอบผา่นเพื่อหนงัสอือนมุตัิหรือวฒุิบตัรฯสาขาจกัษุวิทยาเรียบร้อยแล้ว 
 1.8.3 ผา่นการคดัเลอืกจากคณาจารย์ของภาควิชา 
 
1.9 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมการฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม 

 
1.10 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้แพทย์ที่ผา่นการฝึกอบรมแล้วมีความรู้ความช านาญในการวินิจฉยัและรักษาโรคกระจกตาและแก้ไข
สายตา ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  สามารถป้องกนัหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อนตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง เป็นจกัษุแพทย์ที่ดี มี
จริยธรรม สามารถปฏิบตัิงานร่วมกบับคุลากรอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในระดบัสากล และสามารถ
ปฏิบตัิงานได้ในบริบทของการให้บริการทางสาธารณสขุของประเทศ 
 ผู้ เข้าฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้



        

        

 1.10.1 สามารถอธิบายความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัโรคกระจกตา และสายตาผิดปกติได้ 
 1.10.2 สามารถอธิบายสาเหต ุพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคกระจก
ตา สายตาผิดปกติ ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคได้ 
 1.10.3 สามารถตรวจ วินิจฉยั และแปรผลการตรวจพิเศษตา่ง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโรคกระจกตา สายตาผิดปกติได้ 
 1.10.4 สามารถให้การรักษาโรคของจอตาที่พบบอ่ย และเป็นปัญหาสาธารณสขุได้ ทัง้การรักษาโดยใช้ยา การใช้
เลเซอร์ การผา่ตดัรักษาโรคกระจกตา สายตาผิดปกติการรักษาวิธีอื่น ๆ 
 1.10.5 สามารถสอน ให้ค าแนะน าบุคลากรทางการแพทย์ นกัศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ตลอดจนผู้ ป่วย
และญาติได้ 
 1.10.6 สามารถท าการศกึษาวิจยั ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าผลการค้นพบทางวิชาการ
ใหม ่ๆ มาประยกุต์ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้ 
 1.10.7 สามารถอธิบายความคุ้มค่าของการรักษา ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงานภายใต้ระบบการให้บริการทาง
สาธารณสขุของประเทศได้ ตลอดจนมีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการจดัการธนาคารดวงตา 
 1.10.8 เป็นผู้มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี มีทศันคติที่ดีตอ่วิชาชีพ และด ารงตนอยา่งเหมาะสมในวิชาชีพได้ 
 
1.11 เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม  
 หลกัสตูรการฝึกอบรมก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง เป็นเวลา 2 ปี โดยจดัให้มีการ   
ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
 ทัง้นี ้เนือ้หาตามหลกัสตูรที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรทราบและปฏิบตัิได้ ได้แก่ 
 1.11.1 ด้านความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) 
  1. ความรู้พืน้ฐาน (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. ความรู้ทางคลนิิก (Clinical Science) 
   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมคีวามรู้เก่ียวกบัโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตาโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งโรคที่พบบอ่ย และมคีวามส าคญัทางจกัษุสาธารณสขุ ทัง้ในด้านอาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา สาเหต ุ
พยาธิก าเนดิ พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรค การป้องกนั และการดแูลรักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ้อน  

 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 ด้านการดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient Care) 
  1. สามารถซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย สัง่และแปรผลการตรวจพเิศษ เพื่อให้สามารถให้การวินิจฉยั และ
วินิจฉยัแยกโรคของกระจกตา 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. สามารถให้การรักษาโรคกระจกตา และสายตาผิดปกติ และตดิตามผลการรักษาได้ 

 Medical treatment (systemic, topical, periocular, intraocular) 

 Laser treatment 

 Surgical treatment (penetrating keratoplasty, lamellar procedures) 

 Refractive surgery 

 Treatment and follow up plan 
 1.11.3 การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมตอ่ความเป็นวิชาชีพ (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 การวจิยั (Research) 
  สามารถอา่นและประเมินคา่งานวิจยั และน าข้อมลูที่ได้มาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย 
  มีสว่นร่วมในการท าการวจิยั และมีงานวิจยัหรือผลงานวชิาการอยา่งน้อยหนึง่เร่ือง 
   
 
1.12 วิธีการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จดัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอดทางจกัษุวิทยาสาขาตา่ง ๆ ร่วมกนั โดยจดัการเรียนการสอนดงันี ้



        

        

 1. กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
  การบรรยาย (lecture) 
  Journal club 
  Interesting case 
  Topic review 
 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจกัษุวิทยา กระจกตาและการแก้ไขสายตาจะต้องน าเสนอ journal club, 
interesting case และ topic review อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 2. การดแูลผู้ ป่วยในเวลา 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา 
ปฏิบตัิงานดแูลผู้ ป่วยตามอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจดัเปลีย่นสายอาจารย์ที่ปรึกษาทกุ 4 เดือน ภาควชิาจะจดัตาราง
ปฏิบตัิงานให้ผู้ รับการฝึกอบรม ออกตรวจผู้ ป่วย ณ หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก คลนิิกเฉพาะโรค ดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยจกัษุ
วิทยา รับปรึกษาผู้ ป่วยจากตา่งแผนก และเข้าห้องผา่ตดั ทัง้นี ้ภาควิชาจะจดัตารางปฏิบตัิงานให้ โดยทัว่ไปจะจดัให้แพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอดได้ออกตรวจผู้ ป่วยนอกสปัดาห์ละ 2 คาบ และเข้าห้องผา่ตดัสปัดาห์ละ 2 คาบ 
 ทัง้นี ้ภาควชิาฯ ตัง้เป้าหมายไว้วา่ในภาพรวม แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา
จะได้รับประสบการณ์ดงัตอ่ไปนี ้เป็นขัน้ต ่า 
 Patient examination       600 ราย/ปี 
 Refractive surgery         20 ราย/ปี 
 Corneal surgery (include corneal transplantation)      25 ราย/ปี 
 นอกจากนี ้ภาควชิาฯ จะจดัประสบการณ์การเรียนรู้เป็นขัน้ ๆ โดยเฉพาะในการผา่ตดัรักษาผู้ ป่วย ในระยะแรก 
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด จะเข้าช่วยผา่ตดั และสงัเกตขัน้ตอนการผา่ตดัจากอาจารย์ จากนัน้จงึจะเร่ิมให้ท าผา่ตดัจากง่าย
ไปสูย่าก โดยในปีที่หนึง่ จะเร่ิมท าหตัถการที่ไมซ่บัซ้อน เช่นการผา่ตดัเปลีย่นกระจกตา เป็นต้น จากนัน้จะคอ่ย ๆ พฒันาไป
ท าการผา่ตดัทีซ่บัซ้อนขึน้ในปีตอ่ไป 
 3. การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัตารางให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาอยูเ่วรรับ
ปรึกษาผู้ ป่วยฉกุเฉินนอกเวลาราชการ อยา่งน้อยเดือนละ 4 เวร เพื่อจะได้มีประสบการณ์ดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
 4. การเลอืกไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชา (elective) 
 เนื่องจากการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขากระจกตา ถือเป็นการศกึษาฝึกอบรมระดบัสงู ภาควิชา
จกัษุวิทยาสนบัสนนุให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ขอไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควชิาได้ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ในด้านท่ีสนใจ โดยอาจขอไปดงูานในภาควิชาอื่นภายในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือไปดงูานในสถาบนัอื่น ทัง้ในและนอกประเทศ โดยจะต้องแจ้งขออนมุตัิภาควชิาฯ ลว่งหน้า 3 
เดือน เมื่อภาควชิาอนมุตัิแล้วจึงจะสามารถไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชาได้ 
 5. การเข้าร่วมประชมุวิชาการ 
 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด สามารถเข้าร่วมประชมุวชิาการ เพื่อเพิม่พนูความรู้ทางวชิาการให้กว้างขวามและ
ทนัสมยัยิ่งขึน้ ได้แกก่ารประชมุวชิาการของคณะฯ การประชมุวิชาการประจ าปี ของราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศ



        

        

ไทย ตลอดจนการประชมุวิชาการอื่น ๆ ทัง้ภายในและนอกประเทศ โดยควรขออนมุตัิจากภาควชิาลว่งหน้า 1 เดือน ทัง้นี ้
ภาควิชามุง่หมายให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด สามารถไปน าเสนอผลงานวิชาการ ในการประชมุวชิาการดงักลา่วด้วย 
  
1.13 การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ที่
เข้ารับฝึกอบรม ดงันี ้
 1.13.1 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม (In-training evaluation) 
  ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบในการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน
ตอ่ยอด ในระหวา่งการฝึกอบรม โดยประเมินในหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี ้
  การดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient care) 
  ความรู้ทางการแพทย์ (Medical knowledge) 
  การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมตอ่ความเป็นวชิาชีพ (Professionalism) 
  การเรียนรู้และพฒันาตนจากการปฏิบตัิงาน (Practice-based learning & improvement) 
  ทกัษาการสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ์ (Interpersonal & communication skill) 
  สามารถปฏิบตังิานภายใต้ระบบสขุภาพได้ (System-based practice) 
  ทกัษะการผา่ตดั (Surgical skill) 
 
  การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม เพื่อดคูวามก้าวหน้าของผู้ รับการฝึกอบรม ค้นหาปัญหาและหา
โอกาสพฒันา เพื่อให้ผู้ รับการฝึกอบรมสามารถพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ 
 
 1.13.2 การประเมินเมื่อสิน้สดุการฝึกอบรม 
  เพื่อประเมินวา่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ และมคีณุสมบตัิเหมาะสมส าหรับวฒุิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา ภาควชิา
จกัษุวิทยาจะท าการประเมินหลงัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 21 เดือน หากผา่นการประเมิน
ของภาควิชาฯ และมีคณุสมบตัิตามที่ราชวิทยาลยัก าหนดให้สามารถสอบวฒุิบตัรได้ ภาควชิาฯ จะสง่ช่ือเพื่อขอเข้าสอบ
เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา 
ตอ่ไป 
  เกณฑ์การผา่นการประเมินของภาควชิาฯ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 มีระยะเวลาการฝึกอบรมในหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 

 มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ ป่วยไมต่ ่ากวา่ที่ภาควิชาก าหนด (ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
จะต้องสง่รายงานประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วย ในรูปของรายงาน, log book หรือ portfolio 
เพื่อให้ภาควิชาฯ รับทราบทกุ 4 เดือน) 

 ผา่นการประเมินด้านความรู้ การดแูลรักษาผู้ ป่วย และด้านอื่น ๆ จากภาควชิาฯ 
  ทัง้นี ้การตดัสนิผลการประเมินของภาควิชาฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 



        

        

1.14 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบในการประกนัคณุภาพหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุ
วิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตาดงันี ้
 มีการรายงานผลการจดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรทกุปี 
 มีการตรวจเยี่ยม จากฝ่ายการศกึษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหรือจาก 
มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายในทกุปี 
 มีการตรวจเยี่ยม จากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
(อฝส) สาขาจกัษุวิทยา ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอกทกุ 5 
ปี 
 
1.15 การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก าหนดให้มีการทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดทกุปี และประสานงานกบัราชวทิยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย เพื่อร่วมในการ
ทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ระดบัราชวิทยาลยั ซึง่ราชวิทยาลยัมีก าหนดการ
ด าเนินการในเร่ืองนีท้กุ 5 ปี  
 
      ๒. เกณฑ์สถาบนัฝึกอบรม 
๒.๑. เกณฑ์ทัว่ไปส าหรับสถาบนัฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดใช้เกณฑ์ของแพทสภา 
๒.๑.๑. คณุสมบตัิทัว่ไป 
(ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (hospital  accreditation) 
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคณุสมบตัิในการใฝ่รู้แก่ผู้ เข้าฝึกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออปุกรณ์และจ านวนผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม 
และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีสว่นด าเนินการดแูลรักษาและให้บริการกบัผู้ ป่วยโดยตรง 
(ง) มีหนว่ยงานเทียบเทา่ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ไมม่ีผลประโยชน์สว่นตวัที่อาจขดัขวางการ
บริหารงานและการพฒัางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบไุว้ชดัเจนวา่มุง่ผลติแพทย์ประจ าบ้าน ที่มีความรู้ความสามารถและคณุสมบตัิสอดคล้องกบั
หลกัสตูร และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและที่จะศกึษาตอ่เนื่องได้ และมีวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรที่สอดคล้อง
กบัพนัธกิจ 
(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนนุการจดัการฝึกอบรมให้บรรลตุามปณิฐานได้แก่ การบริหารงานทัว่ไป การ
บริหารการศกึษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดงักลา่วให้ท าเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
ประกาศให้ผู้ เก่ียวข้องทราบทัว่กนั 
(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนเพียงพอรับผิดชอบในอนสุาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เก่ียวข้องและมีความมุง่มัน่ ความ
เต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรฝึกอบรม 
(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์  / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลที่ขอเปิดด าเนินการ
ฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์



        

        

ด าเนินการเปิดหลกัสตูรฝึกอบรมมาแล้วไมต่ ่ากวา่ ๑๐ ปี ให้ช่วยท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษา / ชว่ยเหลอื หรือเป็นสถาบนัสมทบ 
/สถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 
(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะต้องด าเนินการให้ราชวิทยาลยัจกัษุฯ 
รับรองหลกัสตูรของการฝึกอบรมและทรัพยากรตา่งๆ โดยเฉพาะอาจารย์สือ่การศกึษา และอปุกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ทัง้นีจ้ะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ ๕ ปี ทีมีความชดัเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบตัิการจะต้อง
แสดงให้เห็นวา่มีความพร้อมดงักลา่วก่อนเร่ิมการฝึกอบรมอยา่งน้อย ๑ ปีการศกึษา 
๒.๑.๒  หนว่ยงานกลางพืน้ฐาน  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหนว่ยงานกลางที่ให้บริการดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) ห้องปฏิบตัิการส าหรับการชนัสตูร มีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ หรือติดตอ่ขอรับบริการตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการให้ครอบคลมุการชนัสตูรประเภท พืน้ฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึง่
ห้องปฏิบตัิการมีพยาธิแพทย์เป็นผู้ควบคมุ 
*ห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทีจ่ะท าการตรวจศพ ตรวจชิน้เนือ้ และสิง่สง่ตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้
จากการผา่ตดัหรือการท าหตัถการ สามารถเตรียมสไลด์ ชิน้เนือ้เยือ่และสิง่ส่งตรวจเพื่อตรวจกล้องจลุทรรศน์ได้เอง 
* ห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยาคลนิิก สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมคีลนิิก จลุทรรศนศาสตร์ จลุชีววิทยา 
วิทยาภมูคิุ้มกนัได้เป็นประจ า รวมทัง้มีการให้บริการทางด้านธนาคารเลอืดทีจ่ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 
(ข) หนว่ยรังสวีิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มรัีงสแีพทย์ผู้ทรงคณุวฒุิ สามารถตรวจทางรังสทีีจ่ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรมได้ 
(ค) ห้องสมดุทางแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มีห้องสมดุซึง่มีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสารการแพทย์ที่
ใช้บอ่ย และหนงัสอืดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้านใช้ได้สะดวก โดยที่แพทย์
ประจ าบ้านสามาถสบืค้นวารสารแบบออนไลดืได้จากระบบเนต็เวร์ิคภายในโรงพยาบาล 
(ง) หนว่ยเวชระเบียนและสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จดัให้ผู้ ป่วยทกุคนมีแฟ้มประจ าตวั ซึง่บนัทกึ
ประวตัิ ผลการตรวจร่างกาย การสัง่การรักษาทีเ่ป็นมาตรฐานและมีระบบการจดัเก็บค้นหาแบบเนต็เวิร์คภายในท่ีมีรหสั
ป้องกนัข้อมลู และการประมวลสถิติดที่มีประสทิธิภาพ 
๒.๑.๓. หนว่ยงานทางด้านคลนิกิที่เก่ียวกบัการดแูลรักษาผู้ ป่วยอนสุาขาที่ฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีมีหนว่ยงานทางคลินิกที่ส าคญั ได้แก่ อายรุศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

        

 
ภาคผนวก 

ข้อมลูสถาบนัฝึกอบรม 
ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีสถานที่ เคร่ืองมืออปุกรณ์ จ านวนผู้ ป่วยและการบริการ 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบอนสุาขาก าหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ 
แหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 
 
๑. มีสถานที่และเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่เพียงพอส าหรับการบริการและการฝึกอบรมอนสุาขากระจกตาและการผ่าตดัแก้ไข
สายตา 
1.5   อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม 

1. ห้องบรรยาย และห้องสอนแสดง พร้อมอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์  3 ห้อง 
       ห้องบรรยายและห้องประชมุรัตนิน 
       ห้องประชมุอาชวดศิ 
       ห้องกาญจนารัณย์ 

2. หอผู้ ป่วย 
       เตียงผู้ ป่วยสามญัชาย      16 เตียง 
       เตียงผู้ ป่วยสามญัหญิง      16 เตียง 
       เตียงผู้ ป่วยพเิศษ      10 เตียง 

3. ห้องผา่ตดั 
       จ านวนห้องผา่ตดั      6 ห้อง 
       เตียงผา่ตดัจกัษุ      7 เตียง 

4. ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก และห้องตรวจผู้ ป่วยจกัษุเฉพาะโรค  
5. ห้องเลเซอร์  ห้อง Excimer laser  
6.  Eye bank 

 
1. จ านวนบุคลากร 

จ านวนอาจารย์       23 คน 
       อาจารย์ประจ า      19 คน 
       อาจารย์พิเศษ            4 คน 
คณุวฒุิของอาจารย์ 
       อาจารย์        6      คน 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์       6      คน 
       รองศาสตราจารย์        6      คน 
       ศาสตราจารย์                     1      คน 

จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน           18     คน  (รวมทัง้สามชัน้ปี) 



        

        

จ านวนแพทย์ในสาขาตอ่ยอด 
       สาขาวิชากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกต ิ   ปีละ   1-2   คน 
       สาขาวิชาน า้วุ้นตาและจอประสาทตา    ปีละ   1   คน 
       สาขาประสาทจกัษุวิทยา     ปีละ   1   คน 

จ านวนนกัศกึษาแพทย์ (ที่ต้องผา่นภาควิชาใน 1 ปี)   148 คน 
ผู้ ร่วมงานทางวิชาชีพ 

      
 
       พยาบาล 

หอผู้ ป่วย       40 คน 
 ห้องผา่ตดั      31 คน 
 แผนกผู้ ป่วยนอก      9 คน 
       ผู้ช่วยพยาบาล 
 หอผู้ ป่วย       31 คน 
 ห้องผา่ตดั      17 คน 
 แผนกผู้ ป่วยนอก      22 คน 
       พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์     4 คน 
       พนกังานวดัแวน่      4 คน 
       เจ้าหน้าที่ orthoptic      5 คน 
       เจ้าหน้าที่ธุรการ      9 คน  

            
2. จ านวนผู้รับการบริการ 

1. ผู้ ป่วยนอก (ทัว่ไป)                127,036 ราย 
2. ผู้ ป่วยใน        2,694 ราย 
3. จ านวนผา่ตดัใหญ่       6,546 ราย 

       Cataract     1,878 ราย 
       Glaucoma     308 ราย 
       Cornea     98 ราย 
       Retina vitreous    2,611 ราย 
       Orbit     1,651 ราย 

4. จ านวนผา่ตดัเลก็     6,169 ราย 
5. Laser surgery 

       สว่นหน้าของตา    786 ราย 
       สว่นหลงัของตา    1,948 ราย 
       แก้ไขสายตา     341 ราย 



        

        

6. จ านวนผู้ ป่วยคลนิิกเฉพาะโรค ตอ่ปี 
       Glaucoma     804 ราย 
       Retina     163 ราย 
       Contact lens     744 ราย 
       Refraction     14,135 ราย 
       Neuro-ophthalmology    860 ราย 
       Muscle     7,622 ราย 
       
       Cornea     1,056 ราย 
       Lacrimal passage    496 ราย 
       Tumor     25 ราย 
       Oculoplastic     650 ราย 
       Refraction (Excimer)    5,120 ราย 
 

3. จ านวนเคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจรักษา 
 จ านวนเคร่ืองมือ อปุกรณ์เบือ้งต้นท่ีใช้บริการ 
 Slit lamp        23 เคร่ือง 
 Direct ophthalmoscope      17 เคร่ือง 
 Indirect ophthalmoscope      14 เคร่ือง 
 เลนส์ส าหรับช่วยในการตรวจรักษา 
  Zeiss       6 ตวั 
  Indirect lens for SLE (90 D, 78 D)    24 ตวั 
  Indirect lens for indirect ophthalmoscopy                19 ตวั 
  Goldmann      9 ตวั 
เคร่ืองมือที่ให้บริการระดบัทตุยิภมูิ 
 Ultrasound 
  A-scan       มี 
  B-scan       มี 
 Perimetry 
  Goldmann      มี 
  Automated      มี 
 Electrophysiology unit      มี 
 Refraction unit 
  Retinoscope      มี 
  Keratometer      มี 
  Lensometer      มี 



        

        

  Phoropter      มี 
  Autorefractor      มี 
 Contact lens unit       มี 
เคร่ืองมือที่ใช้ในระดบัตติยภมูิ 
 Specular microscope      มี 
 Corneal topography      มี 
 Photo slit-lamp       มี 
  
       Fundus camera       มี 
 Eye bank       มี 
เคร่ืองมือ  อปุกรณ์ส าหรับห้องผา่ตดั 
 กล้องจลุทรรศน์ส าหรับผา่ตดั      8 เคร่ือง 
 ชดุเคร่ืองมือส าหรับผา่ตดัต้อกระจก     16 ชดุ 
เคร่ือง phacoemulsification      5 เคร่ือง 
เคร่ือง vitrectomy       2 เคร่ือง 
เคร่ือง Laser ระบชุนิด จ านวน 
 Multiwavelength laser      1 เคร่ือง 
 Nd-YAG laser       1 เคร่ือง 
 Diode laser       1 เคร่ือง 
       TTT        1 เคร่ือง 
 Double frequency YAG laser     1 เคร่ือง 
การบริการที่เป็นปัจจัยเกือ้หนุน 

จ านวนการตรวจชิน้เนือ้ (เฉพาะจกัษุ) ตอ่ปี    26 ราย 
การบริการพยาธิวิทยาคลนิิก (เฉพาะจกัษุ) ตอ่ปี    มี 
หนว่ยระบาดวิทยาของคณะ      มี 
หนว่ยเวชระเบียน สถิติ      มี 
สถานสง่เสริมการวจิยั      มี 
 

5.   ทรัพยากรในการเรียนรู้ 
จ านวนวารสารท่ีรับ (ทางจกัษุวิทยา)     19 ฉบบั 
จ านวนต าราที่ม ี       1,022 เลม่ 
ระบบค้นข้อมลูทางคอมพวิเตอร์     มี 
โสตทศันปูกรณ์ 
 เคร่ืองฉายแผน่ใส      3 เคร่ือง 
 เคร่ืองฉายสไลด์      5 เคร่ือง 
 เคร่ืองเลน่วีดิทศัน์      7 เคร่ือง 



        

        

 โทรทศัน์       24 เคร่ือง 
 เคร่ืองขยายเสยีง      2 เคร่ือง 
 เคร่ือง LCD projector     2 เคร่ือง 

        


