
        

        

 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาเดก็และตาเข 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญ                          

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาเด็กและตาเข 
(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
 
1.2 ชื่อวุฒบิัตร 
 ช่ือเตม็  
 (ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาเด็กและตาเข 
 (ภาษาองักฤษ) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
 
    ช่ือยอ่    
 (ภาษาไทย) วว. อนสุาขาเดก็และตาเข 
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
 
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 022012729 โทรสาร 022011516 การฝึกอบรมนีอ้ยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลโดย
ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย โดยภาควิชาฯ จดัให้มคีณะอนกุรรมการการศกึษาหลงัปริญญา เป็นผู้ดแูลการจดั
การศกึษาตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาเดก็และตาเขโดยมีคณาจารย์ประจ 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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี เร่ิมจดัการศกึษาวชิาจกัษุวิทยา 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 าเป็นต้องมแีพทย์ผู้ดแูลรักษาที่มีความเช่ิยวชาญเฉพาะด้านในทางลกึ
เฉพาะโรค ส าหรับโรคตาในเดก็ และภาวะตาเข เป็นโรคที่จะต้องมีความรู้ความช านาญในการวนิิจฉยั มีความเข้าใจเร่ือง
พฒันาการของดวงตาและการมองเห็น ตลอดจนมีวธีิการรักษาที่เป็นลกัษณะเฉพาะ ซึง่จกัษุแพทย์ทัว่ไปอาจไมม่ีความ
ช านาญเพียงพอ นอกจากนีภ้าวะโรคตาในเด็ก หากไมไ่ด้รับการรักษาในเวลาทีเ่หมาะสมก็อาจท าให้ผู้ ป่วยสญูเสยีการ
มองเห็นไปอยา่งถาวรได้ การตรวจวินจิฉยัโรคตาในเด็ก ตลอดจนภาวะตาเข ต้องอาศยัเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่ซบัซ้อนไปกวา่
การตรวจโรคทางจกัษุวิทยาทัว่ไป นอกจากนีโ้รคตาในเดก็ นบัเป็นกลุม่โรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสขุ โดยเป็นกลุม่โรค
ส าคญักลุม่หนึง่ที่ท าให้ประชากรโลก และประชาชนชาวไทยสญูเสยีการมองเห็น ดงันัน้จงึนบัเป็นอนสุาขาที่จ าเป็นจะต้อง
มีการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเป็นการเฉพาะ  
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลง็เห็นความส าคญัของอนสุาขาเดก็และตาเข จงึ
จะเร่ิมเปิดรับจกัษุแพทย์เข้ามารับการฝึกอบรม ในปีพ.ศ. 2553  โดยใช้หลกัสตูรฉบบันีเ้ร่ิมตัง้แตปี่การศกึษา 2553 เป็นต้น
ไป 
 
1.5 ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
 เร่ิมต้นการฝึกอบรมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
1.6 คณาจารย์ 
 คณาจารย์ผู้จดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร เป็นผู้ได้รับหนงัสอืวฒุิบตัร หรืออนมุตัิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา และผา่นการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดอนสุาขาเด็กและตาเข 
โดยอาจารย์ผู้ปฏิบตัิงานเตม็เวลา ได้แก่  
 รศ.พญ.อาภทัรสา เลก็สกลุ   แพทยศาสตร์บณัฑิต, วฒุิบตัรจกัษุวิทยา 
 ผศ.นพ.กิติกลุ ลลีะวงศ์   แพทยศาสตร์บณัฑิต, วฒุิบตัรจกัษุวิทยา 
 พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์  แพทยศาสตร์บณัฑิต, วฒุิบตัรจกัษุวิทยา 
 
 และอาจารย์พิเศษ ได้แก่ 



        

        

 พญ.โสฬส วฒุิพนัธ์   แพทยศาสตร์บณัฑิต, วฒุิบตัรจกัษุวิทยา 
 
 1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา รับจกัษุแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อ

ประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาเด็กและตาเข ปีละ 1 คน 

 
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1.8.1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับหนงัสอือนมุตัิ หรือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ   
วิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา จากแพทยสภา หรือ จากตา่งประเทศที่มมีาตรฐานเทียบเทา่หรือ 
 1.8.2 มีหนงัสอืรับรองวา่ได้สอบผา่นเพื่อหนงัสอือนมุตัิหรือวฒุิบตัรฯสาขาจกัษุวิทยาเรียบร้อยแล้ว  
 1.8.3 ผา่นการคดัเลอืกจากคณาจารย์ของภาควิชา 
 ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถตดิตอ่ขอรายละเอยีดได้ที่หนว่ยธุรการภาควิชาจกัษุวิทยา และยื่นใบสมคัร
ได้ตลอดปี ภาควชิาฯ จะท าการคดัเลอืก โดยการสมัภาษณ์ ในชว่งประมาณเดือนมีนาคม ของทกุปี  
 
1.9 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี โดยเร่ิมการฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม 

 
1.10 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้แพทย์ที่ผา่นการฝึกอบรมแล้วมีความรู้ความช านาญในการวินิจฉยัและรักษาโรคตาเด็กและภาวะตาเข ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  สามารถป้องกนัหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อนตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง เป็นจกัษุแพทย์ที่ดี มีจริยธรรม 
สามารถปฏิบตังิานร่วมกบับคุลากรอื่น ๆ ได้เป็นอยา่งดี มีความรู้ความสามารถในระดบัสากล และสามารถปฏิบตังิานได้
ในบริบทของการให้บริการทางสาธารณสขุของประเทศ 
 ผู้ เข้าฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้
 1.10.1 สามารถอธิบายความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัโรคตาเด็ก และภาวะตาเขได้ 
 1.10.2 สามารถอธิบายสาเหต ุ พยาธิก าเนดิ พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคตาเด็ก
และตาเข ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคได้ 
 1.10.3 สามารถตรวจ วินิจฉยั และแปลผลการตรวจพเิศษตา่ง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโรคตาเด็กและตาเขได้ 
 1.10.4 สามารถให้การรักษาโรคของโรคตาเดก็และตาเขที่พบบอ่ย และเป็นปัญหาสาธารณสขุได้ ทัง้การรักษา
โดยใช้ยา การใช้เลเซอร์ การผา่ตดั  
 1.10.5 สามารถสอน ให้ค าแนะน าบคุลากรทางการแพทย์ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ตลอดจนผู้ ป่วย
และญาติได้ 
 1.10.6 สามารถติดตามการศกึษาวิจยั ตลอดจนความก้าวหน้าทางวชิาการ และน าผลการค้นพบทางวชิาการ
ใหม ่ๆ มาประยกุต์ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้ 
 1.10.7 สามารถอธิบายความคุ้มคา่ของการรักษา ตลอดจนสามารถปฏิบตังิานภายใต้ระบบการให้บริการทาง
สาธารณสขุของประเทศได้ 
 1.10.8 เป็นผู้มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ด ีมีทศันคติที่ดตีอ่วชิาชีพ และด ารงตนอยา่งเหมาะสมในวิชาชีพได้ 



        

        

 
1.11 เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม  
 หลกัสตูรการฝึกอบรมก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง เป็นเวลา 1 ปี โดยจดัให้มกีาร   
ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
 ทัง้นี ้เนือ้หาตามหลกัสตูรที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรทราบและปฏิบตัิได้ ได้แก่ 
 1.11.1 ด้านความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) 
  1. ความรู้พืน้ฐาน (Basic Science) 

 Anatomy of the eye and associated structures (with focus on anterior chamber 
angle, ciliary body, lens, and optic nerve) 

 Physiology of the eye (with focus on visual function, binocular function, and eye 
movement) 

 Growth and development of the eye and child development 

 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 เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมคีวามรู้เก่ียวกบัโรคโรคตาเด็กและตาเข โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรค
ที่พบบอ่ย และมีความส าคญัทางจกัษุสาธารณสขุ ทัง้ในด้านอาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา สาเหต ุ พยาธิก าเนดิ 
พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรค การป้องกนั และการดแูลรักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ้อน ทัง้ที่เกิดจากกลไกการด าเนินโรค 
และที่เกิดจากการรักษา 

 Pediatric ophthalmology 
o Congenital and developmental disorders and phakomatosis 
o Pediatric eyelid disorders, lacrimal passage disorders 
o Cornea and external disorders in children 
o Congenital cataract and pediatric lens disorders 
o Uveitis in children 
o Vitreoretinal disorders in children รวมถงึ retinopathy of prematurity (ROP) 
o Neuro-ophthalmic disorders in children 
o Tumors of the eye and adnexa in children 
o Ophthalmic trauma in children 
o Refractive errors in children  

 Strabismus 
o Horizontal deviation including esodeviation and exodeviation 



        

        

o Vertical deviations, special forms of deviations 
o Eye movement disorders and nystagmus 
o Amblyopia management 

 
 1.11.2 ด้านการดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient Care) 
  1. สามารถซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย สัง่และแปลผลการตรวจพเิศษ เพื่อให้สามารถให้การวินจิฉยั และ
วินิจฉยัแยกโรคของโรคตาเด็กและตาเขได้ 

 History taking 

 Visual function testing in children 

 Ophthalmic examination using slit-lamp, fundus examination 

 Ocular alignment and eye movement examination 

 Special investigation including orthoptic examination, ophthalmic imaging and 
other investigations 

  2. สามารถให้การรักษาโรคตาเดก็และตาเข และติดตามผลการรักษาได้ 

 Medical treatment and amblyopia treatment 

 Laser treatment (photocoagulation for ROP) 

 Surgical treatment (ได้แก่ pediatric cataract surgery, strabismus surgery เป็นต้น) 

 Treatment and follow up plan 

 Counseling for parents and family  
 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  
  
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 อนสุาขาเดก็และตาเข จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านของ
ภาควิชาฯ ไมต่ า่กวา่ร้อยละ 60 และจะต้องน าเสนอ journal club, interesting case และ topic review อยา่งน้อยปีละ 1 
ครัง้ 
  
 2. การดแูลผู้ ป่วยในเวลา 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาเด็กและตาเข ปฏิบตัิงานดแูลผู้ ป่วยตามอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยจดัเปลีย่นสายอาจารย์ที่ปรึกษาทกุ 4 เดือน ภาควชิาจะจดัตารางปฏิบตัิงานให้ผู้ รับการฝึกอบรม ออกตรวจ
ผู้ ป่วย ณ หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก คลนิิกเฉพาะโรค ดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยจกัษุวิทยา รับปรึกษาผู้ป่วยจากตา่งแผนก และ
เข้าห้องผา่ตดั ทัง้นี ้ภาควิชาจะจดัตารางปฏิบตังิานให้ โดยทัว่ไปจะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดได้ออกตรวจผู้ ป่วยนอก
ทัว่ไปสปัดาห์ละ 1 คาบ และคลนิิกโรคตาเด็กและตาเข สปัดาห์ละ 2 คาบ และเข้าห้องผา่ตดัสปัดาห์ละ 2 คาบ แพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอดจะต้องดแูล สอน และรับปรึกษาจากแพทย์ประจ าบ้านจกัษุวิทยา ทัง้ที่หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วย 
และห้องผา่ตดั 
 ทัง้นี ้ภาควชิาฯ ตัง้เป้าหมายไว้วา่ในภาพรวม แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาเดก็และตาเข จะได้รับ
ประสบการณ์ดงัตอ่ไปนี ้เป็นขัน้ต า่ 
 Pediatric ophthalmology & strabismus patient examination   500 ราย/ปี 
 Strabismus surgery       100 ราย/ปี 
 Pediatric cataract and anterior segment surgery      10 ราย/ปี 
 Eyelid and external surgery        15 ราย/ปี  
 3. การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา จะจดัตารางให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาเด็กและตาเขอยูเ่วรรับปรึกษาผู้ ป่วย
ฉกุเฉินนอกเวลาราชการ อยา่งน้อยเดือนละ 4 เวร เพื่อจะได้มีประสบการณ์ดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
 4. การเลอืกไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชา (elective) 
 เนื่องจากการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาเด็กและตาเข ถือเป็นการศกึษาฝึกอบรมระดบัสงู 
ภาควิชาจกัษุวิทยาสนบัสนนุให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ขอไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควชิาได้ เป็นเวลา 1 เดือน 
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ในด้านท่ีสนใจ โดยอาจขอไปดงูานในภาควิชาอื่นภายในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือไปดงูานในสถาบนัอื่น ทัง้ในและนอกประเทศ โดยจะต้องแจ้งขออนมุตัิภาควิชาฯ ลว่งหน้า 3 
เดือน เมื่อภาควชิาอนมุตัิแล้วจึงจะสามารถไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชาได้ 
 5. การเข้าร่วมประชมุวิชาการ 
 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด สามารถเข้าร่วมประชมุวชิาการ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางและ
ทนัสมยัยิ่งขึน้ ได้แก่การประชมุวิชาการของคณะฯ การประชมุวชิาการประจ าปี ของราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย ตลอดจนการประชมุวิชาการอื่น ๆ ทัง้ภายในและนอกประเทศ โดยควรขออนมุตัจิากภาควิชาลว่งหน้า 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 และมีคณุสมบตัิเหมาะสมส าหรับ
ประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาเด็กและตาเข ภาควชิาจกัษุวิทยาจะท า
การประเมินหลงัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 10 เดือน 
  เกณฑ์การผา่นการประเมินของภาควชิาฯ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านของภาควชิาฯ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 

 มีระยะเวลาการฝึกอบรมในหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 

 มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ ป่วยไมต่ ่ากวา่ที่ภาควิชาก าหนด  

 ผา่นการประเมินด้านความรู้ การดแูลรักษาผู้ ป่วย และด้านอื่น ๆ จากภาควชิาฯ 
  ทัง้นี ้การตดัสนิผลการประเมินของภาควิชาฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
1.14 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มีระบบในการประกนัคณุภาพหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาเด็กและตาเขดงันี ้
 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  
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          หวัหน้าโครงการฝึกอบรม 
 
 
      ลงนาม 
       (รศ.นพ.ภฤศ หาญอตุสาหะ) 
         ประธานคณะอนกุรรมการการศกึษาหลงัปริญญา 
 
 
      ลงนาม 
       (รศ.นพ.รุ่งโรจน์ เลศิวิทยาสกลุ) 
               หวัหน้าภาควิชาจกัษุวิทยา 
        


