ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อวุฒบิ ัตร
อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
เกณฑ์ หลักสูตรการฝึ กอบรม
1.1 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Retina and Vitreous
1.2 ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Retina and Vitreous
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Retina and Vitreous
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 ยาจอตาและวุ้นตา 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
ปรี ชาวัฒน์

อ. เกวลิน
นางศิริลกั ษณ์

เลขานนท์
จิยะพานิชกุล

1.4 หลักการและเหตุผล
ภาควิ ช าจัก ษุ วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เริ่ ม จัด การศึก ษาวิ ช าจัก ษุ วิ ท ยา 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 านสาขาจักษุ วิทยา โดยผลิตจักษุ แพทย์ให้ มีคุณภาพในระดับสากล ทังนี
้ ้โดยมี
เกณฑ์ขนต
ั ้ ่าตามที่ราชวิทยาลัยจักษุ แพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภากาหนด โดยมุ่งผลิตจักษุ แพทย์ที่มีความรู้ คู่
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 สาหรับโรคจอตาและวุ้นตา เป็ นโรคที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วยเป็ นอันมาก หากไม่ได้ รับการดูแลรักษาที่
ถูกต้ องในเวลาอันเหมาะสมก็อาจทาให้ ผ้ ปู ่ วยสูญเสียการมองเห็นไปอย่างถาวรได้ ปั จจุบนั การตรวจวินิจฉัยโรคจอตาและ
วุ้นตาต้ องอาศัยเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ซบั ซ้ อนไปกว่าการตรวจโรคทางจักษุวิทยาทัว่ ไป อีกทังยั
้ งมีวิธีการรักษาโรคที่ซบั ซ้ อน
และเฉพาะเจาะจงไปกว่าการดูแลรักษาโรคจักษุวิทยาทัว่ ไป นอกจากนีโ้ รคของจอตาและวุ้นตา นับเป็ นกลุม่ โรคที่เป็ น
ปั ญหาทางสาธารณสุข โดยเป็ นกลุม่ โรคสาคัญกลุม่ หนึง่ ที่ทาให้ ประชากรโลก และประชาชนชาวไทยตาบอด ดังนันจึ
้ ง
นับเป็ นอนุสาขาทีจ่ าเป็ นจะต้ องมีการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางเป็ นการเฉพาะ ทังนี
้ ้ในต่างประเทศ ได้ แก่ในสหรัฐอเมริ การ
ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ ฯลฯ มีการเปิ ดการฝึ กอบรมอนุสาขาจอตาและวุ้นตา โดยมีระยะเวลาการฝึ กอบรม 1-2 ปี มานาน
แล้ ว ทังนี
้ ้บางสถาบันยังแบ่งการฝึ กอบรมเฉพาะทางลงลึกไปอีก เป็ นโรคจอตาที่ไม่ต้องผ่าตัด (Medical retina) และโรคจอ
ตาที่มกี ารผ่าตัด (Surgical retina) โรคเนื ้องอกของคอรอยด์และจอตา (Chorioretinal tumor) เป็ นต้ น
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นความสาคัญของอนุสาขาจอตาและวุ้นตา
ได้ เริ่ มเปิ ดรับจักษุแพทย์เข้ ามารับการฝึ กอบรม โดยระยะแรกเป็ นการฝึ กอบรมอย่างไม่เป็ นทางการ ใช้ ระยะการฝึ กอบรม 6
เดือน เริ่ มตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2532 ต่อมาพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระบบมากขึ ้น มีระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ปี เริ่ มตังแต่
้ ปีพ.ศ.
2540 บัดนี ้ภาควิชาฯ เห็นว่าเนื ้อหาของหลักสูตรจอตาและวุ้นตามีมากขึ ้น สมควรขยายเวลาการฝึ กอบรมเป็ นเวลา 2 ปี จึง
ได้ ปรับปรุงหลักสูตรฝึ กอบรม โดยเริ่ 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 สาขาจักษุวิทยา และผ่านการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุสาขาจักษุวิทยาจอตา
และวุ้นตา โดยอาจารย์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเต็มเวลา ได้ แก่
รศ.นพ.วิชยั
ประสาทฤทธา (หัวหน้ าหน่วยจอประสาทตา)
รศ.พญ.สุขมุ า วรศักดิ์

รศ.นพ.ภฤศ
ผศ.นพ.กิติกลุ
นพ.ณวัฒน์
พญ.โสมสิริ
พญ.ดวงเนตร

หาญอุตสาหะ
ลีละวงศ์
วัฒนชัย
สุขวัชริ นทร์
โรจนาภรณ์

1.7 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชาจักษุวิทยา รับจักษุแพทย์เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ปี ละ 1-2 คน
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
1.8.1 ผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรมต้ องได้ รับ หนังสืออนุมัติ หรื อวุฒิ บัต รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา หรื อ จากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหรื 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 วมีความรู้ความชานาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคจอตาและวุ้นตาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันหรื อแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นจักษุ แพทย์ที่ดี มีจริ ยธรรม สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคลากรอื่น ๆ ได้ เป็ นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในระดับสากล และสามารถปฏิบตั ิงานได้ ในบริ บท
ของการให้ บริ การทางสาธารณสุขของประเทศ
ผู้เข้ าฝึ กอบรมจะต้ องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี ้
1.10.1 สามารถอธิบายความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับโรคจอตาและวุ้นตาได้
1.10.2 สามารถอธิ บายสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิ สรี รวิทยา การดาเนินโรคและภาวะแทรกซ้ อนของโรคจอตา
วุ้นตา และคอรอยด์ ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคได้
1.10.3 สามารถตรวจ วินิจฉัย และแปรผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับโรคจอตาและวุ้นตาได้
1.10.4 สามารถให้ การรักษาโรคของจอตาที่พบบ่อย และเป็ นปั ญหาสาธารณสุขได้ ทังการรั
้
กษาโดยใช้ ยา การใช้
เลเซอร์ การผ่าตัดรักษาโรคจอตาและวุ้นตา การรักษาวิธีอื่น ๆ รวมทังให้
้ คาแนะนาผู้ป่วยและญาติ ได้
1.10.5 สามารถสอน ให้ คาแนะนาบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้ านได้
1.10.6 สามารถทาการศึกษาวิจยั ตลอดจนติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และนาผลการค้ นพบทางวิชาการ
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้
1.10.7 สามารถอธิบายความคุ้มค่าของการรักษา ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิงานภายใต้ ระบบการให้ บริ การทาง
สาธารณสุขของประเทศได้

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 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. ความรู้ทางคลินิก (Clinical Science)
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับโรคจอตาและวุ้นตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่พบ
บ่อย และมีความสาคัญทางจักษุสาธารณสุข ทังในด้
้ านอาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา สาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิ
สรี รวิทยา การดาเนินโรค การป้องกัน และการดูแลรักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ้ อน
 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 ด้ านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
1. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย สัง่ และแปรผลการตรวจพิเศษ เพื่อให้ สามารถให้ การวินิจฉัย และ
วินิจฉัยแยกโรคของจอตาและวุ้นตาได้
 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. สามารถให้ การรักษาโรคจอตาและวุ้นตา และติดตามผลการรักษาได้
 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 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 จอตาและวุ้นตา จะต้ องนาเสนอ journal club, interesting case
และ topic review อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. การดูแลผู้ป่วยในเวลา
ภาควิชาจักษุวิทยา จะจัดให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วย
ตามอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดเปลีย่ นสายอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 4 เดือน ภาควิชาจะจัดตารางปฏิบตั งิ านให้ ผ้ รู ับการ
ฝึ กอบรม ออกตรวจผู้ป่วย ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรค ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจักษุวทิ ยา รับปรึกษาผู้ป่วย
จากต่างแผนก 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 อนุสาขาจอตาและวุ้นตา จะได้ รับ
ประสบการณ์ดงั ต่อไปนี ้ เป็ นขันต
้ 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 ้ ภาควิชาฯ จะจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้เป็ นขัน้ ๆ โดยเฉพาะในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ในระยะแรก
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด จะเข้ าช่วยผ่าตัด และสังเกตขันตอนการผ่
้
าตัดจากอาจารย์ จากนันจึ
้ งจะเริ่ มให้ ทาผ่าตัดจากง่าย
ไปสูย่ าก โดยในปี ที่หนึง่ จะเริ่ มทาหัตถการ intravitreal injection, pneumatic retinopexy, scleral buckling และ simple
vitrectomy เป็ นต้ น จากนันจะค่
้ อย ๆ พัฒนาไปทาการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อนขึ ้นในปี ต่อไป
3. การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ภาควิชาจักษุวิทยา จะจัดตารางให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา อยูเ่ วรรับปรึกษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ อย่างน้ อยเดือนละ 4 เวร เพื่อจะได้ มีประสบการณ์ดแู ลผู้ป่วยฉุกเฉิน
4. การเลือกไปดูงาน หรื อฝึ กปฏิบตั ิงานนอกภาควิชา (elective)
เนื่องจากการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ถือเป็ นการศึกษาฝึ กอบรมระดับสูง
ภาควิชาจักษุวิทยาสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ขอไปดูงาน หรื อฝึ กปฏิบตั ิงานนอกภาควิชาได้ เป็ นเวลา 3 เดือน
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ 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
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยาจะทา
การประเมินหลังผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมผ่านการฝึ กอบรมไปแล้ วประมาณ 21 เดือน หากผ่านการประเมินของภาควิชาฯ และ
มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ราชวิทยาลัยกาหนดให้ สามารถสอบวุฒิบตั รได้ ภาควิชาฯ จะส่งชื่อเพื่อขอเข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา 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
วิทยาจอตาและวุ้นตาดังนี ้
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
ลงนาม
(รศ.นพ.วิชยั
ประสาทฤทธา)
หัวหน้ าโครงการฝึ กอบรม

ลงนาม
(รศ.นพ.ภฤศ
หาญอุตสาหะ)
ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา

ลงนาม
(รศ.นพ.รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล)
หัวหน้ าภาควิชาจักษุวิทยา

