
        

        

 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒบิัตร 

อนุสาขาจักษุวิทยาประสาทจักษุ 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ                          

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยาประสาทจกัษุ  
(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Neuroophthalmology 
 
1.2 ชื่อวุฒบิัตร  
 ช่ือเต็ม   
 (ภาษาไทย)  วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาจกัษุวิทยาประสาทจกัษุ 
 (ภาษาองักฤษ)  Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Neuroophthalmology 
 
    ช่ือยอ่    
 (ภาษาไทย) วุฒบิัตรอนุสาขาจักษุวทิยาประสาทจักษุ 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Neuroophthalmology  
 
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 อนสุาขาจกัษุวทิยาประสาทจกัษุ โดยมีคณาจารย์ประจ 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 เพือ่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 ในปัจจบุนัความก้าวหน้าและวิทยาการใหม ่ๆ ในการดแูลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจกัษุวิทยามีเพิม่ขึน้อยา่งมาก 
ผู้ ป่วยทางจกัษุวิทยาบางสว่นเป็นโรคที่ซบัซ้อน จ าเป็นต้องมีแพทย์ผู้ดแูลรักษาที่มีความเช่ิยวชาญเฉพาะด้านในทางลกึ
เฉพาะโรค ส าหรับโรคทางด้านจกัษุประสาท เป็นโรคที่มคีวามเก่ียวข้องกบัระบบประสาทของร่างกาย ซึง่เป็นเร่ืองที่จกัษุ
แพทย์ทัว่ไปไมคุ่้นเคย แพทย์ที่ดแูลผู้ ป่วยด้านจกัษุประสาทจะต้องมีความรู้ในเชิงลกึเพิ่มเติมจากจกัษุแพทย์ทัว่ไป  
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลง็เห็นความส าคญัของอนสุาขาจกัษุประสาท ได้
เร่ิมเปิดรับจกัษุแพทย์เข้ามารับการฝึกอบรม โดยเร่ิมตัง้แตปี่พ.ศ. 2545 หลกัสตูรฉบบันีเ้ป็นฉบบัปรับปรุง เร่ิมใช้ในปี
การศกึษา 2553 เป็นต้นไป 
 
1.5 ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
 เร่ิมต้นการฝึกอบรมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
1.6 คณาจารย์ 
 คณาจารย์ผู้จดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร เป็นผู้ได้รับหนงัสอืวฒุิบตัร หรืออนมุตัิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา และผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาจักษุวิทยา
ประสาทจกัษุ โดยอาจารย์ผู้ปฏิบตัิงานเต็มเวลา ได้แก่  
 รศ.นพ.พรชยั สมิะโรจน์  (หวัหน้าหนว่ยจกัษุสาทตา) 
 รศ.นพ.อนชิุต ปญุญทลงัค์ 
 ผศ.นพ.พิศิษฐ์ ปรีชาวฒัน์ 
 
 1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา รับจกัษุแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อ
วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยาประสาทจกัษุ ปีละ 1 คน 
 
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1.8.1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ   
วิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา จากแพทยสภา หรือ จากตา่งประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเทา่หรือ 
 1.8.2 มีหนงัสอืรับรองวา่ได้สอบผา่นเพื่อหนงัสอือนมุตัิหรือวฒุิบตัรฯสาขาจกัษุวิทยาเรียบร้อยแล้ว 
 1.8.3 ผา่นการคดัเลอืกจากคณาจารย์ของภาควิชา 



        

        

 
1.9 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี โดยเร่ิมการฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม 

 
1.10 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้แพทย์ที่ผา่นการฝึกอบรมแล้วมีความรู้ความช านาญในการวินิจฉยัและรักษาโรคจกัษุประสาทได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ  สามารถป้องกนัหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อนตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง เป็นจกัษุแพทย์ทีด่ี มีจริยธรรม สามารถ
ปฏิบตัิงานร่วมกบับคุลากรอื่น ๆ ได้เป็นอยา่งดี มคีวามรู้ความสามารถในระดบัสากล และสามารถปฏิบตัิงานได้ในบริบท
ของการให้บริการทางสาธารณสขุของประเทศ 
 ผู้ เข้าฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้
 1.10.1 สามารถอธิบายความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัโรคประสาทจกัษุวิทยาได้ 
 1.10.2 สามารถอธิบายสาเหต ุพยาธิก าเนดิ พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคประสาท
จกัษุ ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคได้ 
 1.10.3 สามารถตรวจ วินิจฉยั และแปรผลการตรวจพเิศษตา่ง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโรคประสาทจกัษุได้ 
 1.10.4 สามารถให้การรักษาโรคประสาทจกัษุที่พบบอ่ย และเป็นปัญหาสาธารณสขุได้  
 1.10.5 สามารถสอน ให้ค าแนะน าบุคลากรทางการแพทย์ นกัศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ตลอดจนผู้ ป่วย
และญาติได้ 
 1.10.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าผลการค้นพบทางวิชาการใหม่ ๆ มาประยกุต์ในการ
ดแูลรักษาผู้ ป่วยได้ 
 1.10.7 สามารถอธิบายความคุ้มค่าของการรักษา ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงานภายใต้ระบบการให้บริการทาง
สาธารณสขุของประเทศได้ 
 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, nervous system and associated structures  

 Physiology of the eye and nervous system 

 Biochemistry, microbiology, genetics, embryology, pathology 

 Basic science associated with diagnosis and management (includes physics, 
ophthalmology and neurological imaging, pharmacology, and electrophysiology) 

  2. ความรู้ทางคลนิิก (Clinical Science) 



        

        

   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมคีวามรู้เก่ียวกบัโรคจกัษุประสาท โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรคที่พบ
บอ่ย และมีความส าคญัทางจกัษุสาธารณสขุ ทัง้ในด้านอาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิก าเนดิ พยาธิ
สรีรวิทยา การด าเนินโรค การป้องกนั และการดแูลรักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ้อน  

 Patients with decreased vision or transient visual loss 

 Patients with visual disturbances (including hallucination, illusion, or other higher 
cortical disorders) 

 Ocular motility disorders (supranuclear disorders, ocular motor nerve disorders, 
restrictive syndromes, nystagmus, etc.) 

 Pupillary abnormalities and associated disorders 

 Systemic conditions with neuroophthalmic sciences 
 1.11.2 ด้านการดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient Care) 
  1. สามารถซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย สัง่และแปรผลการตรวจพเิศษ เพื่อให้สามารถให้การวินิจฉยั และ
วินิจฉยัแยกโรคของจอตาและวุ้นตาได้ 

 History taking 

 Ophthalmic examination and neurological examination 

 Investigation (visual field, electrophysiology, CT scan, MRI, blood tests, etc.) 
  2. สามารถให้การรักษาโรคจกัษุประสาท และติดตามผลการรักษาได้ 

 Medical treatment (systemic, topical, periocular) 

 Other neurological intervention 

 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 
  
 
1.12 วิธีการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จดัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอดทางจกัษุวิทยาสาขาตา่ง ๆ ร่วมกนั โดยจดัการเรียนการสอนดงันี ้
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
  การบรรยาย (lecture) 
  Journal club 
  Interesting case 
  Topic review 



        

        

 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาประสาทจกัษุวิทยา จะต้องน าเสนอ journal club, interesting case และ 
topic review อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 2. การดแูลผู้ ป่วยในเวลา 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจกัษุวิทยาประสาทจกัษุ ปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วย
ตามอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจดัเปลีย่นสายอาจารย์ที่ปรึกษาทกุ 4 เดือน ภาควชิาจะจดัตารางปฏิบตังิานให้ผู้ รับการ
ฝึกอบรม ออกตรวจผู้ ป่วย ณ หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก คลนิิกเฉพาะโรคได้แก่คลนิิกจกัษุประสาท ดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยจกัษุ
วิทยา รับปรึกษาผู้ ป่วยจากตา่งแผนก และเข้าห้องผา่ตดั ทัง้นี ้ภาควิชาจะจดัตารางปฏิบตัิงานให้ โดยทัว่ไปจะจดัให้แพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอดได้ออกตรวจผู้ ป่วยนอกสปัดาห์ละ 2 คาบ และเข้าห้องผา่ตดัสปัดาห์ละ 1-2 คาบ 
 ทัง้นี ้ภาควชิาฯ ตัง้เป้าหมายไว้วา่ในภาพรวม แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาประสาทจกัษุวิทยา จะได้รับ
ประสบการณ์ดงัตอ่ไปนี ้เป็นขัน้ต า่ 
 Patient examination       500 ราย/ปี 
 3. การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัตารางให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจกัษุวิทยาประสาทจกัษุอยูเ่วรรับปรึกษา
ผู้ ป่วยฉกุเฉินนอกเวลาราชการ อยา่งน้อยเดือนละ 4 เวร เพื่อจะได้มีประสบการณ์ดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
 4. การดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควชิา 
 เนื่องจากการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาประสาทจกัษุ ถือเป็นการศกึษาฝึกอบรมระดบัสงู 
ภาควิชาจกัษุวิทยาจดัให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดได้รับความรู้เพิม่เติมให้ครบถ้วน โดยจดัให้มีโอกาสไปปฏิบตัิงานในตา่ง
ภาควิชา เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเต็มอยา่งครบถ้วน  
 นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ขอไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชา ทัง้ภายในและ
ภายนอกคณะฯ ได้ เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ในด้านท่ีสนใจ โดยอาจขอไปดงูานใน
ภาควิชาอื่นภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือไปดงูานในสถาบนัอื่น ทัง้ในและนอกประเทศ โดยจะต้อง
แจ้งขออนมุตัิภาควิชาฯ ลว่งหน้า 3 เดือน เมื่อภาควชิาอนมุตัิแล้วจึงจะสามารถไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชาได้ 
 5. การเข้าร่วมประชมุวิชาการ 
 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด สามารถเข้าร่วมประชมุวชิาการ เพื่อเพิม่พนูความรู้ทางวชิาการให้กว้างขวามและ
ทนัสมยัยิ่งขึน้ ได้แกก่ารประชมุวชิาการของคณะฯ การประชมุวิชาการประจ าปี ของราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย ตลอดจนการประชมุวิชาการอื่น ๆ ทัง้ภายในและนอกประเทศ โดยควรขออนมุตัิจากภาควชิาลว่งหน้า 1 เดือน 
  
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 
  เพือ่ประเมินวา่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ และมคีณุสมบตัิเหมาะสมส าหรับวฒุิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาจกัษุวิทยาประสาทจกัษุ ภาควชิาจกัษุวิทยาจะท าการ
ประเมินหลงัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 9-10 เดือน 
  เกณฑ์การผา่นการประเมินของภาควชิาฯ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 มีระยะเวลาการฝึกอบรมในหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 

 มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ ป่วยไมต่ ่ากวา่ที่ภาควิชาก าหนด  

 ผา่นการประเมินด้านความรู้ การดแูลรักษาผู้ ป่วย และด้านอื่น ๆ จากภาควชิาฯ 
  ทัง้นี ้การตดัสนิผลการประเมินของภาควิชาฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
1.14 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบในการประกนัคณุภาพหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุ
วิทยาประสาทจกัษุดงันี ้
 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  
 
      ลงนาม 
       (      ) 
       หวัหน้าโครงการฝึกอบรม 



        

        

 
 
      ลงนาม 
       (รศ.นพ.ภฤศ หาญอตุสาหะ) 
       ประธานคณะอนกุรรมการการศกึษาหลงัปริญญา 
 
 
      ลงนาม 
       (รศ.นพ.รุ่งโรจน์ เลศิวิทยาสกลุ) 
       หวัหน้าภาควิชาจกัษุวิทยา 
        


