
        

        

 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒบิัตร 

อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ                          

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยาจอตาและวุ้นตา  
(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Retina and Vitreous 
 
1.2 ชื่อวุฒบิัตร 
 ช่ือเต็ม   
 (ภาษาไทย)  วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนสุาขาจกัษุวิทยาจอตาและวุ้นตา 
 (ภาษาองักฤษ)  Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Retina and Vitreous 
 
    ช่ือยอ่    
 (ภาษาไทย) วว. อนสุาขาจกัษุวิทยาจอตาและวุ้นตา 
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of  Retina and Vitreous  
 
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 อนสุาขาจกัษุวทิยาจอตาและวุ้นตา โดยมีคณาจารย์ประจ าหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนนิการ 
 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 
 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ิมจัดการศึกษาวิชาจักษุวิทยา ในระดับ
แพทยศาสตร์บณัฑิต และจดัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจกัษุวิทยามาตัง้แตปี่พ.ศ. 2511 ทัง้นี ้ภาควิชาฯมีวิสยัทศัน์ที่
จะเป็นสถาบนัฝึกอบรมชัน้น า และมีคณุภาพในระดบัสากล ส าหรับการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษานัน้ ภาควิชาฯ 
ได้เปิดหลกัสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจักษุวิทยา โดยผลิตจักษุแพทย์ให้มีคุณภาพในระดบัสากล ทัง้นีโ้ดยมี
เกณฑ์ขัน้ต ่าตามที่ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาก าหนด โดยมุ่งผลิตจักษุแพทย์ที่มีความรู้คู่
คณุธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 ในปัจจบุนัความก้าวหน้าและวิทยาการใหม ่ๆ ในการดแูลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจกัษุวิทยามีเพิม่ขึน้อยา่งมาก 
ผู้ ป่วยทางจกัษุวิทยาบางสว่นเป็นโรคที่ซบัซ้อน จ าเป็นต้องมีแพทย์ผู้ดแูลรักษาที่มีความเช่ิยวชาญเฉพาะด้านในทางลกึ
เฉพาะโรค ส าหรับโรคจอตาและวุ้นตา เป็นโรคที่มีผลตอ่การมองเห็นของผู้ ป่วยเป็นอนัมาก หากไมไ่ด้รับการดแูลรักษาที่
ถกูต้องในเวลาอนัเหมาะสมก็อาจท าให้ผู้ ป่วยสญูเสยีการมองเห็นไปอยา่งถาวรได้ ปัจจบุนัการตรวจวินิจฉยัโรคจอตาและ
วุ้นตาต้องอาศยัเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่ซบัซ้อนไปกวา่การตรวจโรคทางจกัษุวิทยาทัว่ไป อีกทัง้ยงัมวีิธีการรักษาโรคที่ซบัซ้อน 
และเฉพาะเจาะจงไปกวา่การดแูลรักษาโรคจกัษุวิทยาทัว่ไป นอกจากนีโ้รคของจอตาและวุ้นตา นบัเป็นกลุม่โรคที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสขุ โดยเป็นกลุม่โรคส าคญักลุม่หนึง่ที่ท าให้ประชากรโลก และประชาชนชาวไทยตาบอด ดงันัน้จงึ
นบัเป็นอนสุาขาทีจ่ าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเป็นการเฉพาะ ทัง้นีใ้นตา่งประเทศ ได้แก่ในสหรัฐอเมริการ 
ยโุรป ออสเตรเลยี ญ่ีปุ่ น ฯลฯ มีการเปิดการฝึกอบรมอนสุาขาจอตาและวุ้นตา โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1-2 ปี มานาน
แล้ว ทัง้นีบ้างสถาบนัยงัแบง่การฝึกอบรมเฉพาะทางลงลกึไปอีก เป็นโรคจอตาที่ไมต้่องผา่ตดั (Medical retina) และโรคจอ
ตาที่มกีารผา่ตดั (Surgical retina) โรคเนือ้งอกของคอรอยด์และจอตา (Chorioretinal tumor) เป็นต้น 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลง็เห็นความส าคญัของอนสุาขาจอตาและวุ้นตา 
ได้เร่ิมเปิดรับจกัษุแพทย์เข้ามารับการฝึกอบรม โดยระยะแรกเป็นการฝึกอบรมอยา่งไมเ่ป็นทางการ ใช้ระยะการฝึกอบรม 6 
เดือน เร่ิมตัง้แตปี่พ.ศ. 2532 ตอ่มาพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระบบมากขึน้ มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี เร่ิมตัง้แตปี่พ.ศ. 
2540 บดันีภ้าควิชาฯ เห็นวา่เนือ้หาของหลกัสตูรจอตาและวุ้นตามีมากขึน้ สมควรขยายเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 ปี จึง
ได้ปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม โดยเร่ิมตัง้แตปี่การศกึษา 2553 เป็นต้นไป 
 
1.5 ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
 เร่ิมต้นการฝึกอบรมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
1.6 คณาจารย์ 
 คณาจารย์ผู้จดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร เป็นผู้ได้รับหนงัสอืวฒุิบตัร หรืออนมุตัิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา และผา่นการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดอนสุาขาจกัษุวิทยาจอตา
และวุ้นตา โดยอาจารย์ผู้ปฏิบตัิงานเต็มเวลา ได้แก่  
 รศ.นพ.วิชยั ประสาทฤทธา (หวัหน้าหนว่ยจอประสาทตา) 
 รศ.พญ.สขุมุา วรศกัดิ์ 



        

        

 รศ.นพ.ภฤศ หาญอตุสาหะ 
 ผศ.นพ.กิติกลุ ลลีะวงศ์ 
 นพ.ณวฒัน์ วฒันชยั 
 พญ.โสมสริิ สขุวชัรินทร์ 
 พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์ 
 
 1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา รับจกัษุแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อ
วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ปีละ 1-2 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 2 ปี โดยเร่ิมการฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม 

 
1.10 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้แพทย์ที่ผา่นการฝึกอบรมแล้วมีความรู้ความช านาญในการวินิจฉยัและรักษาโรคจอตาและวุ้นตาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นจกัษุแพทย์ที่ดี มีจริยธรรม สามารถ
ปฏิบตัิงานร่วมกบับคุลากรอื่น ๆ ได้เป็นอยา่งดี มีความรู้ความสามารถในระดบัสากล และสามารถปฏิบตัิงานได้ในบริบท
ของการให้บริการทางสาธารณสขุของประเทศ 
 ผู้ เข้าฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้
 1.10.1 สามารถอธิบายความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัโรคจอตาและวุ้นตาได้ 
 1.10.2 สามารถอธิบายสาเหต ุพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคจอตา 
วุ้นตา และคอรอยด์ ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคได้ 
 1.10.3 สามารถตรวจ วินิจฉยั และแปรผลการตรวจพิเศษตา่ง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโรคจอตาและวุ้นตาได้ 
 1.10.4 สามารถให้การรักษาโรคของจอตาที่พบบอ่ย และเป็นปัญหาสาธารณสขุได้ ทัง้การรักษาโดยใช้ยา การใช้
เลเซอร์ การผา่ตดัรักษาโรคจอตาและวุ้นตา การรักษาวิธีอื่น ๆ รวมทัง้ให้ค าแนะน าผู้ ป่วยและญาติ ได้ 
 1.10.5 สามารถสอน ให้ค าแนะน าบคุลากรทางการแพทย์ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านได้ 
 1.10.6 สามารถท าการศกึษาวิจยั ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าผลการค้นพบทางวิชาการ
ใหม ่ๆ มาประยกุต์ในการดแูลรักษาผู้ 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 and associated structures (with focus on vitreous, retina, 
choroid, and optic nerve) 

 Physiology of the eye (with focus on vitreous, retina, choroid as well as 
electrophysiology)  

 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 

  2. ความรู้ทางคลนิิก (Clinical Science) 
   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมคีวามรู้เก่ียวกบัโรคจอตาและวุ้นตา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรคที่พบ
บอ่ย และมีความส าคญัทางจกัษุสาธารณสขุ ทัง้ในด้านอาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิก าเนดิ พยาธิ
สรีรวิทยา การด าเนินโรค การป้องกนั และการดแูลรักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ้อน  

 Retinal diseases 
o Retinal detachment (rhegmatogenous, exudative, traction and combined 

retinal detachment) 
o Retinal vascular diseases (diabetic retinopathy, retinal vascular 

occlusions, retinopathy of prematurity) 
o Peripheral retinal abnormalities 

 Macular diseases 
o Age-related macular degeneration, idiopathic polypoidal vasculopathy 

(IPCV) 
o Macular hole 
o Epiretinal membrane and vitreomacular traction 
o Central serous chorioretinopathy 

 Inflammation of the retina & choroid 



        

        

o Infectious retinitis and or choroiditis (Cytomegalovirus retinitis, herpetic 
retinitis and or choroiditis, HIV associated retinopathy, toxoplasmosis, 
toxocariasis, herpetic associated retinitis or choroiditis, endophthalmitis) 

o Vasculitis 
o Choroiditis and pars planitis 

 Tumor of retina or choroid 
o Benign tumors 
o Malignant tumors (retinoblastoma, malignant melanoma, lymphoma, 

leukemia and metastatic tumors) 

 Hereditary abnormalities of vitreous, retina & choroid 
o Vitreoretinal and inner retinal dystrophies (X-linked retinoschisis, 

Goldmann-Favre syndrome) 
o Rod cone dystrophy, cone dystrophy, cone-rod dystrophy, congenital 

color deficiency 
o Macular dystrophies (Stargardt disease, vitelliform degeneration, familial 

drusen, pattern dystrophies, etc.) 
o Choroidal dystrophies 

 Trauma of the eye 

 Others 
o Drug induced chorioretinopathy 
o Vitreous, retina and choroidal changes in systemic diseases 

 
 1.11.2 ด้านการดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient Care) 
  1. สามารถซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย สัง่และแปรผลการตรวจพเิศษ เพื่อให้สามารถให้การวินิจฉยั และ
วินิจฉยัแยกโรคของจอตาและวุ้นตาได้ 

 History taking 

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

 Ophthalmoscopy and fundus mapping 

 Ophthalmic imaging (ultrasound, posterior segment photography and angiography, 
ophthalmic coherence tomography, scanning laser ophthalmoscopy) 

 Other investigation (visual field, electrophysiology, CT scan, MRI, blood tests, etc.) 
  2. สามารถให้การรักษาโรคจอตาและวุ้นตา และตดิตามผลการรักษาได้ 

 Medical treatment (systemic, topical, periocular, intraocular) 

 Laser treatment (peripheral photocoagulation, macular photocoagulation, 
thermotherapy, photodynamic therapy) 



        

        

 Surgical treatment (sclera buckling, pneumatic retinopexy, fluid gas exchange, 
simple vitrectomy, complex vitrectomy) 

 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 จอตาและวุ้นตา จะต้องน าเสนอ journal club, interesting case 
และ topic review อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 2. การดแูลผู้ ป่วยในเวลา 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจกัษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ปฏิบตัิงานดแูลผู้ ป่วย
ตามอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจดัเปลีย่นสายอาจารย์ที่ปรึกษาทกุ 4 เดือน ภาควชิาจะจดัตารางปฏิบตังิานให้ผู้ รับการ
ฝึกอบรม ออกตรวจผู้ ป่วย ณ หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก คลนิิกเฉพาะโรค ดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยจกัษุวทิยา รับปรึกษาผู้ ป่วย
จากตา่งแผนก และเข้าห้องผา่ตดั ทัง้นี ้ภาควชิาจะจดัตารางปฏิบตัิงานให้ โดยทัว่ไปจะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดได้
ออกตรวจผู้ ป่วยนอกสปัดาห์ละ 2 คาบ และเข้าห้องผา่ตดัสปัดาห์ละ 2 คาบ 
 ทัง้นี ้ภาควชิาฯ ตัง้เป้าหมายไว้วา่ในภาพรวม แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจอตาและวุ้นตา จะได้รับ
ประสบการณ์ดงัตอ่ไปนี ้เป็นขัน้ต า่ 
 Patient examination       600 ราย/ปี 
 Laser treatment        100 ราย/ปี 
 Non-complex operation (intravitreal injection, pneumatic retinopexy, etc.)   50 ราย/ปี 
 More-complex operation (sclera buckling, vitrectomy, etc.)     40 ราย/ปี  



        

        

 นอกจากนี ้ภาควชิาฯ จะจดัประสบการณ์การเรียนรู้เป็นขัน้ ๆ โดยเฉพาะในการผา่ตดัรักษาผู้ ป่วย ในระยะแรก 
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด จะเข้าช่วยผา่ตดั และสงัเกตขัน้ตอนการผา่ตดัจากอาจารย์ จากนัน้จงึจะเร่ิมให้ท าผา่ตดัจากง่าย
ไปสูย่าก โดยในปีที่หนึง่ จะเร่ิมท าหตัถการ intravitreal injection, pneumatic retinopexy, scleral buckling และ simple 
vitrectomy เป็นต้น จากนัน้จะคอ่ย ๆ พฒันาไปท าการผา่ตดัที่ซบัซ้อนขึน้ในปีตอ่ไป 
 3. การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัตารางให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจอตาและวุ้นตา อยูเ่วรรับปรึกษาผู้ ป่วย
ฉกุเฉินนอกเวลาราชการ อยา่งน้อยเดือนละ 4 เวร เพื่อจะได้มีประสบการณ์ดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
 4. การเลอืกไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชา (elective) 
 เนื่องจากการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาจอตาและวุ้นตา ถือเป็นการศกึษาฝึกอบรมระดบัสงู 
ภาควิชาจกัษุวิทยาสนบัสนนุให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ขอไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควชิาได้ เป็นเวลา 3 เดือน 
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ในด้านท่ีสนใจ 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 านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาจกัษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจกัษุวิทยาจะท า
การประเมินหลงัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 21 เดือน หากผา่นการประเมินของภาควชิาฯ และ
มีคณุสมบตัติามที่ราชวิทยาลยัก าหนดให้สามารถสอบวฒุิบตัรได้ ภาควิชาฯ จะสง่ช่ือเพื่อขอเข้าสอบเพื่อวฒุิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยาจอตาและวุ้นตา 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
วิทยาจอตาและวุ้นตาดงันี ้
 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  
 
      ลงนาม 
       (รศ.นพ.วิชยั ประสาทฤทธา) 
       หวัหน้าโครงการฝึกอบรม 
 



        

        

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


