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ประวัติภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 รัฐบาลไทยไดวางนโยบายหลักไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่สอง (พ.ศ. 2507-

2509) โดยมีเปาหมายเพ่ิมการผลิตแพทยขึ้น ซ่ึงในขณะน้ันผลิตไดประมาณปละ 250 คน คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเม่ือวันที่ 

25 สิงหาคม พ.ศ. 2507 อนุมัติใหตั้งคณะแพทยศาสตรขึ้นใหมอีกคณะหน่ึง  

 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนามคณะแพทยศาสตรแหงใหมน้ี   

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี” และมี    

พระราชกฤษฎีกากอตั้งคณะฯ ประกาศใชเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 

 ในการกอตั้งภาควิชาจักษุวิทยานั้น ศาสตราจารยนายแพทยอุทัย รัตนิน ซึ่งในขณะนั้นยังทํางานเปนอาจารยอยูท่ี

โรงพยาบาลศิริราช เปนผูมีสวนเก่ียวของมาตั้งแตตน ต้ังแตการวางรากฐาน วางนโยบาย ตลอดจนเปนคณะอนุกรรมการตาง ๆ 

ทําการรางหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ พิจารณารับอาจารย พิจารณาแบบแปลนอาคาร เปนตน ในการพิจารณารับอาจารย 

ภาควิชามีความพิถีพิถันในการคัดเลือกอาจารยประจําภาควิชาฯ เปนอยางมาก โดยคํานึงถึงคุณภาพมากกวาปริมาณ ถือหลัก

วาผูเปนอาจารยนั้นจะตองมีความรูดี มีความสามารถ จริยธรรมสูง สนใจดานการวิจัย และที่สําคัญคือมีจิตวิญญาณของความ

เปนครูและแพทยอยูพรอม ซึ่งหาไดไมงาย ในชวงเริ่มตนน้ัน มีอาจารยเพียง 4 ทาน คือศาสตราจารยนายแพทยอุทัย รัตนิน 

ศาสตราจารยนายแพทยจรีเมธ กาญจนารัณย อาจารยนายแพทยธงชัย ฉัตรานนท และศาสตราจารยนายแพทยนิยม        

คอนยามา  ในเร่ืองน้ี อาจารยอุทัย เคยกลาวไววา “ถึงอาจารยของภาควิชาฯ จะมีจํานวนนอย แตทุกคนก็ชวยกันทํางานอยาง

เต็มที่ ทําใหงานทุกอยางดําเนินไปอยางราบรื่นและไมรูสึกเหน่ือยอะไรเลย” 

 ในเรื่องของการกอตั้งภาควิชาฯ น้ัน อาจารยนิยม คอนยามา เลาใหฟงวา “ชวงวางแผน อาจารยอุทัยตองตัดสินใจ

เลือกโครงสรางการบริหาร ระหวางสถาบันจักษุวิทยา ซึ่งสามารถบรหิารจัดการเร่ืองตาง ๆ ในตัวไดอยางเปนอิสระกวา หรอืจะ

เปนภาควิชาจักษุวิทยา ซ่ึงจะทํางานประสานสัมพันธกับภาควิชาอื่น ๆ ในคณะฯ อาจารยอุทัยไตรตรองอยูนาน และในที่สุดก็

เลือกกอตั้งเปนภาควิชาจักษุวิทยา”  ในชวงแรก ๆ แมชื่อของภาควิชา จะเปนภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซวิทยา แตในการ

ปฏิบัติงานจริง มีการปฏิบัติงานแยกจากกันต้ังแตตน โดยมีศาสตราจารยนายแพทยอุทัย รัตนิน เปนหัวหนาภาควิชาฯ        

ดูแลหนวยจักษุ และผูชวยศาสตราจารยนายแพทยจิระ ศิริโพธิ์ เปนรองหัวหนาภาควิชาฯ ดูแลหนวยโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 

และมีการแยกสองภาควิชาออกจากกันอยางเปนทางการ ในป พ.ศ.2523 

 ในเรื่องของหลักสูตร ภาควิชาฯ ใหการศึกษานักศึกษาแพทยในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงคให

แพทยที่จบออกไปมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางตาในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิได ในสวนของการ

ฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชาฯ เปดฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยา ตั้งแตเริ่มเปดภาควิชาฯ ซึ่งอาจารยนิยม 

คอนยามา เลาใหฟงวา “ในสมัยเกา การฝกอบรมแพทยประจําบานโดยทั่วไปยังไมเปนระบบ แพทยประจําบานจะเดินตาม

อาจารยและสังเกตเรียนรูจากอาจารย แตเม่ือเรากอตั้งภาควิชาฯ อาจารยอุทัย ซ่ึงเคยรับการฝกอบรมจาก Schepen Eye 

Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําแนวทางการฝกอบรมอยางเปนระบบมาใชที่ภาควิชาฯ เพ่ือใหหลักสูตรมีมาตรฐาน

เทยีบเคียงกับของ American Academy of Ophthalmology โดยแพทยประจําบานชั้นปที่หนึ่งจะตองเรียน Basic science 

course in ophthalmology ฝกตรวจผูปวยโดยใช slit-lamp biomicroscope และใช indirect ophthalmoscope เปน

มาตรฐานในการตรวจผูปวยโรคตาทั่วไป ในปท่ีสองจะไดทําหัตถการมากขึ้นและเริ่มทําการผาตัด intraocular surgery และ  

ในปที่สามจะใหมีความรับผิดชอบในการตรวจรักษาผูปวยมากข้ึน และมีโอกาสไดเรียนรูจาก subspecialty clinic ตาง ๆ          

ในระยะเร่ิมแรก ภาควิชาฯ ไดรับความชวยเหลือจากทุนโคลัมโบ ของรัฐบาลญ่ีปุน ผานทางกรมวิเทศสหการ ซึ่งขณะน้ันอธิบดี

คือคุณผิว พูลสวัสด์ิ เปนตัวแทนฝายไทย และฝายรัฐบาลญี่ปุนมี Professor Akira Nakajima และอาจารยนิยม คอนยามา      
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เปนผูชวยประสานงาน แพทยประจําบานรุนแรก ๆ ของภาควิชาฯ จะไดมีโอกาสไปศึกษา Basic Ophthalmology ใน

ประเทศญี่ปุน เปนเวลา 9-12 เดือน 

 ภาควิชาฯนอกจากจะผลิตจักษุแพทยที่มีมาตรฐานสูงแลวยังมีวิสัยทัศนยาวไกลมองเห็นภาพรวมวาในชวงเวลาน้ัน

ประเทศไทยมีจํานวนจักษุแพทยนอยมาก และไมกระจายตัว ราษฎรในชนบทที่มีปญหาทางดานโรคตายังไมไดรับบริการดี

เทาที่ควร จึงรวมกับกองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร

แพทยและพยาบาลเวชปฏิบัตท่ัิวไป หลกัสูตร 6 เดือน เพ่ืออบรมแพทยทั่วไปหรือศัลยแพทยและพยาบาลในตางจังหวัดใหเพ่ิม

ศักยภาพในการวินิจฉัย และใหการรักษาโรคตาที่จําเปน โดยเริ่มดําเนินการในปพ.ศ. 2521 ทําการอบรมแพทยไป 5 รุน และ

อบรมพยาบาลไป 12 รุน ซึ่งหลักสูตรอบรมพยาบาลจักษุวิทยานี้ ตอมาไดยายไปจัดฝกอบรมที่จังหวัดนครราชสีมา และคอย ๆ 

ปรับปรุงหลักสูตรเปนการฝกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุวิทยาในปจจุบัน 

 ศาสตราจารยยศอนันต ยศไพบูลย บอกเลาบรรยากาศการเรียนรูของแพทยประจําบานในยุคเกา ๆ ไวอยางนาสนใจ     

“ในสมัยกอน เน้ือหาความรูยังไมมากเทาปจจุบัน ในการฝกอบรมที่รามาธิบดี แพทยประจําบานจะมาตรวจคนไขที่หอผูปวย

โดยใช slit-lamp พรอม ๆ กับอาจารยต้ังแตเชา มีอะไรก็พูดคุยสอบถามอาจารยและรุนพี่ กลางวันทํางานตรวจคนไขที่หนวย

ตรวจผูปวยนอก หรือผาตดัมักเสร็จราวบายสามโมง เสรจ็งานอาจารยจรีเมธมักจะชวนไปเลนเทนนิส หรือพาไปกินขาวกันเปน

ประจํา บรรยากาศของภาควิชาฯ ทําใหมีความสุข และสนุกในการเรียนรู และติดนิสัยรักท่ีจะเรียนรูในวิชาชีพมาจนถึง

ปจจุบัน” 

 นับจากที่อาจารยอุทัย รัตนิน เร่ิมกอต้ังภาควิชาฯ และต้ังความหวังท่ีจะเปนสถาบันท่ีผลิตบุคลากรทางจักษุวิทยาท่ี

เปนคนดี มีความรูและความสามารถออกไปรับใชประเทศชาติ วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว ภาควิชาฯ ไดเปนสวนรวมในการ

นํานวัตกรรมใหม ๆ ในการตรวจรักษาพยาบาลมาใชในประเทศ เชนการใชเครื่อง Xenon arc photocoagulation, การ

ผ า ตัด  pars plana vitrectomy, กา ร รั กษา  laser photocoagulation, photodynamic therapy (PDT), ก า รผ า ตั ด 

posterior lamellar keratoplasty, keratoprosthesis, goniotomy แ ล ะ  trabeculotomy, ก า ร ต ร ว จ 

electrophysiology, fundus fluorescein angiography และ indocyanine green angiography การรักษามะเร็งในลูก

ตาโดยวิธี intraarterial chemotherapy        และ brachytherapy เปนตน ปจจุบันภาควิชาฯ ฝกอบรมแพทยประจําบาน

สาขาจักษุวิทยา ปละ 8 คน และแพทยประจําบานตอยอดสาขาตาง ๆ ภาควิชาฯ ภูมิใจที่เปนสวนหน่ึงของประสบการณชีวิต

ของคณาจารยและผูรวมงานในภาควิชาฯ เหลาศิษยที่ผานการฝกอบรมจากภาควิชาฯ เพ่ือนรวมวิชาชีพ ตลอดจนผูปวยและ

ญาติที่มารับการรักษา ภาควิชาฯ หวังจะมีสวนในการพัฒนาวิชาชีพจักษุแพทยใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต 
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รายนามหัวหนาภาควิชา 

ต้ังแตเริ่มกอต้ังภาควิชาจักษุวิทยา 

 

ศาสตราจารยนายแพทยอุทัย รตันิน 

ตั้งแตป พ.ศ.2511-2519 

 

ศาสตราจารยนายแพทยจรีเมธ กาญจนารัณย 

ต้ังแตป พ.ศ.2519- 2528 

 

ศาสตราจารยนายแพทยเทียม หลอเทียนทอง  

ตั้งแตป พ.ศ.2528-2534 

 

ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยวิสุทธ์ิ  ตันศิริคงคล 

ตั้งแตป พ.ศ.2534-2537 

 

ศาสตราจารยแพทยหญิงสกาวรัตน  คุณาวิศรุต 

ตั้งแตป พ.ศ.2537-2545 

 

รองศาสตราจารยนายแพทยอัทยา  อยูสวัสด์ิ 

ตั้งแตป พ.ศ.2545-2549 
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ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยเลิศฤทธิ์  จงม่ันคงชีพ 

                                 ต้ังแตป พ.ศ.2549-2550 

  

      

           รองศาสตราจารยนายแพทยรุงโรจน  เลิศวิทยาสกุล 

      ตั้งแตป พ.ศ.2550 – 2558 

  

 

      

   รองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย ประสาทฤทธา 

    ต้ังแตป พ.ศ.2558 – ปจจุบัน 
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รายนามคณาจารยภาควิชาจักษุวิทยา 

 

อาจารยประจํา 

ลําดับ รายชื่อ อนุสาขาที่เช่ียวชาญ 

1 รองศาสตราจารย นายแพทยวิชัย  ประสาทฤทธา 

Associate Professor Wichai Prasartritha         

Vitreoretinal diseases 

2 ศาสตราจารย นายแพทยชัยวัฒน  ทีฆเสนีย  

Professor Chaiwat  Teekhasaenee 

Glaucoma 

3 ศาสตราจารย นายแพทยพรชัย  สิมะโรจน  

Professor   Pornchai Simaroj 

Neuro-ophthalmology 

4 รองศาสตราจารย นายแพทยภฤศ  หาญอุตสาหะ 

Associate Professor Prut  Hanutsaha 

Vitreoretinal diseases,  

Public health ophthalmology*, 

Medical education** 

5 รองศาสตราจารย นายแพทยอนุชิต  ปุญญทลังค  

Associate Professor Anuchit Poonyathalang 

Neuro-ophthalmology, Oculoplastic 

6 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกิติกุล ลีละวงศ   

Assistant Professor Kitikul  Leelawongs 

Vitreoretinal diseases, 

Medical education** 

7 รองศาสตราจารย แพทยหญิงอาภัทรสา  เล็กสกุล  

Associate Professor Apatsa  Lekskul 

Pediatric ophthalmology and strabismus 

8 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวรินทร  จักรไพวงศ    

Assistant Professor Varintorn Chuckpaiwong     

Cornea and Refractive surgery 

9 อาจารยนายแพทยพรชัย  มไหสวริยะ    

Pornchai  Mahaisavariya 

Oculoplastic and Reconstructive surgery 

10 รองศาสตราจารย แพทยหญิงเกวลิน  เลขานนท  

Associate Professor Kaevalin  Lekhanont     

Cornea and Refractive surgery 

11 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงโสมศิริ  สุขะวัชรินทร  

Assistant Professor Somsiri  Sukavatcharin   

Vitreoretinal diseases, Uveitis 

12 อาจารย นายแพทยวสุ  ศุภกรธนสาร       

Wasu  Supakontanasan    

Glaucoma 

13 อาจารย แพทยหญิงดวงเนตร  โรจนาภรณ      

 Duangnate  Rojanaporn 

Vitreoretinal diseases, Ophthalmic tumor 

14 อาจารย แพทยหญิงวีรวรรณ  โชคทวีศักด์ิ       

Weerawan  Chokthaweesak 

Oculoplastic and Reconstructive surgery 

* เปนวิทยากรดาน public health ophthalmology และปฏิบัติงานรวมกับ International Agency for Prevention of 

Blindness (IAPB) มากวา 10 ป 

** ปฏิบัตงิานดานแพทยศาสตรศึกษามามากกวา 10 ป 
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ลําดับ รายชื่อ อนุสาขาที่เช่ียวชาญ 

15 อาจารย แพทยหญิงวฎาการ  วุฒิศริิ                

Wadakarn  Wuthisiri   

Pediatric ophthalmology and strabismus 

16 อาจารยแพทยหญิง ญาณิน  สวุรรณ            

Yanin  Suwan 

Glaucoma 

17 อาจารยแพทยหญิงธาริกานต  สุจิระกุล    

Tharikarn  Sujirakul   

Vitreoretinal diseases 

18 อาจารยแพทยหญิงภัศรา  จงขจรพงษ   

Passara  Jongkhajornpong 

Cornea and Refractive surgery 

19 อาจารยนายแพทยกวิน   วณเิกียรติ  

Kavin  Vanikieti 

Neuro-ophthalmology 

20 อาจารยแพทยหญิงบุญยดา  พุทธิรังษีวงศ 

Bunyada  Putthirangsiwong              

Oculoplastic and Reconstructive surgery 

21 อาจารยแพทยหญิงบุญทิพย   ทิพยสุริยาพร   

Boontip  Tipsuriyaporn             

Vitreoretinal diseases 

 

อาจารยประจําจากตางภาควิชาฯ 

ลําดับ รายชื่อ อนุสาขาที่เช่ียวชาญ 

1 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงปนิษฐา  จินดาหรา  

Assistant Professor Panitha Jindahra 

จากภาควิชาอายุรศาสตร 

Neurology, 

Neuro-ophthalmology 

 

 

ผูชวยอาจารย 

ลําดับ รายชื่อ อนุสาขาที่เช่ียวชาญ 

1 อาจารยนายแพทยภูริช        เพ็ชรพิรุณ 

Purit  Petpiroon  

Glaucoma 

2 อาจารยนายแพทยธัญญทัต  ผดุงเกียรตสิกุล 

Tanyatuth  Padungkiatsagul 

Neuro-ophthalmology 

3 อาจารยแพทยหญิงนนชยา   ล่ิมเจริญ 

Nonchaya  Limcharern 

Comprehensive Ophthalmology 

4 อาจารยนายแพทยณรงค      สามิภักดิ์  

Narong  Samipak 

Neuro-ophthalmology 
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อาจารยพเิศษ 

ลําดับ รายชื่อ อนุสาขาที่เช่ียวชาญ 

1 รองศาสตราจารย นายแพทยบุญเทียม  เขมาภิรตัน 

Associate Professor Bunthiam Khemaphirat  

Lacrimal passage 

2 รองศาสตราจารย นายแพทยรุงโรจน เลิศวิทยาสกุล  

Associate Professor Rungroj Lerdvitayasakul     

Contact lens 

3 รองศาสตราจารย นายแพทยทวีกิจ น่ิมวรพันธุ 

Associate Professor Taweekit  Nimvorapun   

Lacrimal passage 

4 รองศาสตราจารย แพทยหญิงโสฬส วุฒิพันธ  

Associate Professor Sorot    Wuttiphan 

Pediatric ophthalmology and 

strabismus 

5 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพิศิษฐ  ปรีชาวัฒน  

Assistant Professor Pisit  Preechawat 

Neuro-ophthalmology 

6 อาจารย แพทยหญิงธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย     

Tarinee  Sangiampornpanit 

Cornea and Refractive surgery 

7 อาจารย แพทยหญิงทัศนีย ศิริกุล   

Tasanee  Sirikul    

Cornea and Refractive surgery 

8 อาจารย แพทยหญิงสิรีธร  คูระทอง  

Sireedhon  Kurathong   

Neuro-ophthalmology 

9 อาจารย แพทยหญิงสุธาภัทร  นิลพัฒนากร  

Suthaphat  Nilphatanakorn 

Glaucoma 

10 อาจารย นายแพทยพฤทธิ์    เครือชัยพินิต  

Parut  Kruachaipinit   

Oculoplastic and reconstructive 

surgery 

11 อาจารย แพทยหญิงปฐมา   วงศวัฒนะเดช 

Pattama   Wongwatthanadej   

Oculoplastic and reconstructive 

surgery 

12 อาจารย แพทยหญิงณัษฐา จองพิศาล 

Natha  Chongpison 

Oculoplastic and reconstructive 

surgery 

13 อาจารย แพทยหญิงวชิรา  สนธิไชย 

Vachira  Sontichai 

Cornea and Refractive surgery 
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รายนามแพทยประจําบาน 

 

รูป 

    
ชื่อ 

นามสกุล 

พญ.ปรมาภรณ  

เหลืองประเสริฐ 

พญ.ชนิกานต   

ปรีชาวุฒิเดช 

พญ.ธนพร   

กฤชเฟองฟู 

พญ.ศิรภา   

วชิรปรีชาพงษ 

รหัส 17881 17887 18076 17884 

ช้ันป 1 1 1 1 

ตนสงักัด สมุทรสงคราม รพ.สุไหงโกลก อิสระ รพ.ปากชองนานา 

โทรศัพท 49141,091-7746222 47495,091-7745983 47164,091-7746056 46510,091-7746064 

อีเมล 
158si120@gmail.com Pompamchanikan@gm

ail.com 

S_pomme_C@hotmail.c

om 

Sirapa_w@yahoo.co

m 

 

รูป 

    

ชื่อ 

นามสกุล 

พญ.ชุณหกญจน  

ตียพันธ 

 

นพ.วีรภัทร   

อุดมวงศ 

นพ.ศศินทร   

หมวกกุล 

นพ.ปวรุตม  

จรรยาประเสริฐ 

รหัส 17886 18073 17885 17883 

ช้ันป 1 1 1 1 

ตนสงักัด นครสวรรค มหิดล อิสระ เขตสุขภาพที่ 1 รพ.แมฮองสอน 

โทรศัพท 47168,091-7746055 48009,091-7745324 69416,091-7746391 47170,091-7746057 

อีเมล Chunhakarn.tee@gmail.

com 

Peace_name45@hotm

ail.com 

ouusasin@gmail.com Pavarut9@gmail.co

m 
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รูป 

    
ชื่อ 

นามสกุล 

นพ.ศตวรรษ   

วงศฉายา 

พญ.ธนัชพร   

ตรีทอง 

พญ.เบญจมาภรณ  

บริสุทธนะกุล 

พญ.พันธราภรณ  

ต้ังธรรมรักษ 

รหัส 16536 16538 16541 16694 

ช้ันป 2 2 2 2 

ตนสงักัด รพ.นครพิงค ม.บูรพา รพ.จุฬาภรณ อิสระ 

โทรศัพท 48439,091-7745990 47608,091-7745900 47176,091-7745986 48541,091-7745987 

อีเมล 
guide_sat@hotmail.c

om 

eung.threetang@gmail.

com 

pp.phantaraporn@gmail.c

om 

mustbeben@gmail.co

m 

 

รูป 

 
    

ชื่อ 

นามสกุล 

พญ.ศศิกานต   

ลีละวงศ 

นพ.อรรถสทิธิ์   

โรจนสกุล 

พญ.ธัญญรัตน   

ต้ังใฝคุณธรรม 

นพ.พงศเทพ   

ราชศิริสงศรี 

Dr.Channy  

Peou 

รหัส 16695 16692 16696 16700 17163 

ช้ันป 2 2 2 2 2 

ตนสงักัด อิสระ อิสระ อิสระ อิสระ อิสระ 

โทรศัพท 
48542,091-

7745988 

48442,091-

7745989 

47411,091-

7745993 

48867,091-7745992 69546-0917746521 

อีเมล 
leesasikant@g

mail.com 

meng50@hotmai

l.com 

dewtun87@gmail

.com 

benz_nakub@hotma

il.com 

peou.channy@gmai

l.com 
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รูป 

 
 

   

ช่ือ นามสกุล 
พญ.วิมพวิภา  

เดียวสุทธิชาติ 

พญ.พรภัทรา   

กลั่นความดี 

พญ.นันทินี   

วิไลนิรันดร 

พญ.พุทธิญา   

แกวกรณ 

รหัส 15475 15670 15671 15672 

ช้ันป 3 3 3 3 

ตนสังกัด อิสระ รพ.อํานาจเจริญ รพ.จุฬาภรณ กรมแพทยทหารเรือ 

โทรศัพท 091-7746089 091-7746087 091-7746085 091-7746088 

อีเมล wimwipa.d@gmail.co

m 

zoe.meawmimimi@gm

ail.com 

pegnewwy@hotmail.c

om 

flyingkhim@gmail.com 

 

รูป 

 
 

   

ช่ือ นามสกุล 
นพ.ณฐัวัฒน   

อัศววรฤทธ์ิ 

นพ.ปรญิญ   

ฮันตระกูล 

นพ.เชาว   

เจริญกิจขจร 

นพ.นภัส   

เตชะเลิศไพศาล 

รหัส 15673 15674 15675 15676 

ช้ันป 3 3 3 3 

ตนสังกัด ม.บูรพา รพ.กําแพงเพชร รพ.หาดใหญ เขตสุขภาพที่11 

โทรศัพท 091-7746117 091-7746086 091-7746116 091-7746084 

อีเมล podnattawat@hotm

ail.com 

parinnics@msn.com zax_freestyle@hotmail

.com 

napas.techa@gmail.co

m 
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รายนามแพทยประจําบานตอยอด 

รูป 

    

ช่ือ นามสกุล 
นพ.ชววัฒก  

กังวาลวงศไพศาล 

พญ.วิมลวรรณ   

โชคทวีศักด์ิ 

พญ.รจพร  

พฤกษาชลวิทย 

พญ.ปุณยนุช  

 พิสิฐพยัต 

รหัส 15673 15674 15675 15676 

ช้ันป 1 2 1 1 

สาขา 
ศัลยกรรมจักษุตกแตง

และเสริมสราง 

ศัลยกรรมจักษุตกแตงและ

เสริมสราง 

ตอหิน กระจกตาและการผาตัด

แกไขสายตา 

ตนสังกัด 
รพ.สมเด็จพระเจาตาก

สิน 

อิสระ รพ.ชลบุรี อิสระ 

โทรศัพท 48727,091-7746175 47498,091-7745975 47509,091-7745928 46562,091-7746181 

อีเมล chawawat@gmail.co

m 

bellz_zone@yahoo.co

m 

V_pruksa@hotmail.co

m 

kkhwann@gmail.com 

 

รูป 

     

ช่ือ นามสกุล 
นพ.ศรายุธ   

นิจวิภากุล 

Dr.LINDARA  

PO 

พญ.ธิติพร   

ทองบริสุทธิ์ 

นพ.จิรัฏฐ   

น่ิมวรพันธุ 

พญ.ศิรินทร  

เหลืองอราม 

รหัส 15673 15674 15675 15676  

ช้ันป 2 1 2 1 1 

สาขา 
กระจกตาและการ

ผาตัดแกไขสายตา 

จอตาและวุนตา จอตาและวุนตา  จักษุประสาท จักษุประสาท 

ตนสังกัด อิสระ อิสระ รพ.สมุทรสาคร อิสระ รพ.เด็ก 

โทรศัพท 47443,091-

7745976 

74101,091-

7745615 

48443,091-

7745991 

48730,091-

7746177 

74095,064-

5850948 

อีเมล snijvipakul@gm

ail.com 

dara_sam_boy@y

ahoo.com 

thongborisuth_th

@hotmail.com 

earthorworld@g

mail.com 

Sirin5577@gmail.

com 
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ตารางกิจกรรมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 

วัน เวลา รายการ สถานที่ 

2 กค. 61 ปฐมนิเทศแพทยประจําบานปที่ 1 และแพทยประจําบานตอยอด หองอาชวดิศ 

2 กค. 61 พยาบาล OR ปฐมนิเทศ  หองผาตัดตา 

5 กค. 61 พยาบาล OPD ,WARD ปฐมนิเทศ  หองอาชวดิศ 

19-21 กค. 61 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  จ.เชียงใหม 

17 สค.61  สอบ WE1  

18- 19 สค.61 สัมมนา “จักษุรามาพัฒนาหลักสูตร”  จ.กาญจนบุรี 

23 สค. 61 พิธีไหวครูภาควิชาจักษุวิทยาประจําปการศึกษา พ.ศ.2561    

24  สค. 61 Wet lab R1 ภาควิชาฯ 

10 ตค. 61 อาจารยประจําภาควิชาฯ สงขอสอบ Basic science    

 ตค.61 สัมภาษณผูสมัครแพทยประจําบาน   

17 ตค. 61 สอบ Advanced  ICO examination  (FIFO )   

2 พย. 61 สอบ WE2    

12-16 พย. 61  R1,R3 เรยีน Basic Science   ราชวิทยาลัยฯ 

พย. 61 เปดรับสมัคร ICO examination part Basic & Optic science, Clinical science   

ธค. 61 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย    

มค. 62 R1 สอบ Basic Science ณ ราชวิทยาลัย   

มค. 62 R1 รายงาน Research proposal   

มค. 62 R2 -3 รายงาน  Research progress   

กพ.62 สมัภาษณแพทยประจําบานตอยอด   

กพ.62 แพทยประจําบานทุกทานรายงานความกาวหนาของงานวิจัย   

กพ.62 R3 สง Research manuscript   

กพ.62 R1 - R 3 สงสรุปหัวขอ   Major,  Morning,  Journal     

15 กพ.62  สอบ WE3  

มีค. 62 สงแบบประเมินแพทยประจําบานตอยอด   

มีค. 62 R 3 สมัครสอบวุฒิบัตร   

มีค. 62 อาจารยประจําภาควิชาฯ สงขอสอบ Board   

24 เมย. 62 สอบ ICO  (Basic &Clinical)   

เมย. 62 Wet lab R2 หองอาชวดิศ 

เมย. 62 R3 เรียน Clinical Science  ราชวิทยาลัยฯ 

พค. 62 สอบ Oral  

3- 7  มิย.  62 Pre - Course สําหรบั Resident 1 ปการศึกษา 2562   

25  มิย.  62 งานเลี้ยงรับนอง สงพ่ี ของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด   
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แผนการศึกษาและการประเมินผล 

 

 

 เม่ือเขามารับการฝกอบรมแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดีแลว จะเขาสูระบบการฝกอบรมตามรายละเอียดในหลักสูตรการฝกอบรมของภาควิชาฯ และจะมี

กระบวนการประเมินผล เปนระยะ  ดวยวิธีประเมินที่หลากหลาย ดังรายละเอียดในหลักสูตร 

 ระบบการประเมินผล เพ่ือประเมินสมรรถนะของผูเขารับการฝกอบรมในดานตาง ๆ ไดแก 

 1. Patient Care  

 2. Medical Knowledge  

 3. Practice Based Learning & Improvement 

 4. Interpersonal & Communication Skills  

 5. Professionalism  

 6. System-Based Practice 

 

 ซ่ึงมิติตาง ๆ ที่ประเมินน้ี จะครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติ อยางครบถวน แพทยประจําบานและแพทย

ประจําบานตอยอด ควรอาศัยการประเมินของภาควิชาฯ เปนเครื่องมือในการกระตุนตนเอง และช้ีวัดระดับของการพัฒนาของ

ตนเอง สําหรับการประเมินที่เปนการสอบ ประกอบดวยการสอบขอเขียน สอบปากเปลา และการประเมินทักษะทางคลินิกใน

ดานตาง ๆ ภาพรวมของการสอบเหลาน้ีแสดงในแผนภูมิดานลาง นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีการประเมินดวยวิธีอื่น ๆ เชนการ

ประเมินโดยคณาจารยในสายปฏิบัตงิาน และการประเมิน 360 องศาจากเพ่ือนรวมงาน เปนตน 

 

 ในกรณีท่ีแพทยประจําบาน หรือแพทยประจําบานตอยอดมีขอสงสัยหรือไมเห็นดวยกับผลการประเมิน สามารถ

ขอใหทบทวนการประเมินดังกลาวได โดยใชแบบคํารองในหนาถัดไป อน่ึง เม่ือภาควิชาฯ ทบทวนผลการประเมินแลว คําตัดสิน

ของภาควิชาฯ ถือเปนที่ส้ินสุด 
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ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

แบบคํารอง ขอทบทวนผลการประเมิน 

       เขียนที่ .......................................................... 

       วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ............. 

 

เรียน ประธานการฝกอบรม ระดับหลังปริญญา ภาควิชาจักษุวิทยา 

 

 ขาพเจา นพ./พญ. ......................................................................................................................................................... 

 แพทยประจําบาน  แพทยประจําบานตอยอด ช้ันปที่ ..................... รหัส ..........................................

 มีความประสงคขอย่ืนคํารอง ใหตรวจสอบผลการประเมิน ดังรายละเอียดดังน้ี 

 การประเมิน .................................................................................... 

 วันที่ประเมิน .............................................. วันที่ประกาศผลการประเมิน ......................................................... 

 เน่ืองจาก ....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

       ลงช่ือ ..................................................... 

             (......................................................) 

ความเห็นของเจาหนาที่การศึกษา ............................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ ................................................. 

                  (นส.ศริิลักษณ พลฉกรรณ) 

 

ผลการพิจารณาทบทวน .............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ ................................................. 

                   (รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ) 
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ตารางหมุนเวียนสายปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 

 

 

 

วัน/เดือน/ป สายวันจันทร สายวันอังคาร สายวันพุธ สายวันพฤหัส สายวันศุกร 

2 กรกฎาคม  2561 นภัส พุทธิญา ปริญญ เชาว ณัฐวัฒน 

ถึง พรภัทรา วิมพวิภา นันทินี ศศิกานต พันธราภรณ 

2 กันยายน 2561 พงศเทพ เบญจมาภรณ อรรถสิทธ์ิ ธนัชพร ธัญญรัตน 

(9 สัปดาห) ศตวรรษ ธนพร Channy ชุณหกาญจน ชนิกานต 

  วีรภัทร ปรมาภรณ ศศินทร ปวรุตม   

    
 

ศิรภา     

3 กันยายน 2561 เชาว พรภัทรา นภัส ณัฐวัฒน ปริญญ 

ถึง พุทธิญา ศตวรรษ พันธราภรณ นันทินี วิมพวิภา 

4 พฤศจิกายน 2561 ธัญญรัตน พงศเทพ ศศิกานต อรรถสิทธ์ิ ธนัชพร 

(9 สัปดาห) ชนิกานต ศิรภา ชุณหกาญจน Channy เบญจมาภรณ 

  ปวรุตม   ปรมาภรณ ธนพร ศศินทร 

        วีรภัทร   

5 พฤศจิกายน 2561 ณฐัวัฒน ปริญญ วิมพวิภา พรภัทรา เชาว 

ถึง นันทินี เบญจมาภรณ อรรถสิทธ์ิ พุทธิญา นภัส 

30 ธันวาคม  2561 ศศิกานต Channy ธัญญรัตน พันธราภรณ พงศเทพ 

(8 สัปดาห) ธนัชพร ชนิกานต วีรภัทร ศศินทร ศตวรรษ 

  ชุณหกาญจน ธนพร   ปวรุตม ปรมาภรณ 

  ศิรภา         

31 ธันวาคม  2561 พรภัทรา เชาว ณัฐวัฒน นภัส นันทินี 

ถึง วิมพวิภา ธนัชพร พุทธิญา ปริญญ ศศิกานต 

3 มีนาคม  2562 พันธราภรณ อรรถสิทธ์ิ เบญจมาภรณ พงศเทพ ปวรุตม 

(9 สัปดาห) Channy วีรภัทร ศตวรรษ ธัญญรัตน ศิรภา 

  ศศินทร  ชุนหกาญจน ธนพร ปรมาภรณ   

  ชนิกานต         

4 มีนาคม 2562 ณัฐวัฒน นภัส เชาว วิมพวิภา พุทธิญา 

ถึง ปริญญ นันทินี พรภัทรา ศตวรรษ อรรถสิทธ์ิ 

28 เมษายน 2562 เบญจมาภรณ ธัญญรัตน พงศเทพ ธนัชพร Channy 

(8 สัปดาห) พันธราภรณ ศศิกานต ชุณหกาญจน ชนิกานต ธนพร 

  วีรภัทร ปวรุตม ศิรภา   ศศินทร 

  ปรมาภรณ         

29 เมษายน 2562 นภัส ณัฐวัฒน ปริญญ เชาว พรภัทรา 

ถึง อรรถสิทธ์ิ พันธราภรณ นันทินี พุทธิญา วิมพวิภา 

30 มิถุนายน 2562 พงศเทพ ศตวรรษ ธนัชพร เบญจมาภรณ ธัญญรัตน 

(9 สัปดาห) ธนพร ศศินทร Channy ศศิกานต วีรภัทร 

  ปรมาภรณ   ชนิกานต ศิรภา ชุณหกาญจน 

      ปวรุตม     
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ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงานของอาจารย 

 จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย 

OPD  

ในเวลา 

ชัยวัฒน  

อาภัทรสา 

ดวงเนตร 

(ภัศรา) 

กวิน 

อนุชิต 

วีรวรรณ 

ธาริกานต 

ญาณิน 

พรชัย ส. 

วิชัย 

วรินทร 

โสมศิร ิ

ภูริชญ 

กิติกุล 

พรชัย ม. 

เกวลิน 

(บุญยดา) 

ภฤศ 

วสุ 

วฎาการ 

(บุญทิพย) 

ธัญญทัต 

  

Major OR ภฤศ 

วสุ 

วฎาการ 

(บุญทิพย) 

ธารินี 

ธัญญทัต 

ชัยวัฒน  

อาภัทรสา 

ดวงเนตร 

(ภัศรา) 

กวิน 

อนุชิต 

วีรวรรณ 

ธาริกานต 

ญาณิน 

ทัศนีย 

พรชัย ส. 

วิชัย 

วรินทร 

โสมศิริ 

ภูริชญ 

กิติกุล 

พรชัย ม. 

เกวลิน 

(บุญยดา) 

  

Minor OR กิติกุล 

พรชัย ม. 

เกวลิน 

(บุญยดา) 

วีรวรรณ 

พฤทธิ์ 

ณษัฐา 

ภฤศ 

วสุ 

วฎาการ 

(บุญทิพย) 

โสฬส 

ทวีกิจ 

ธัญญทัต 

ชัยวัฒน  

อาภัทรสา 

ดวงเนตร 

(ภัศรา) 

กวิน 

อนุชิต 

ธาริกานต 

ญาณิน 

ทวีกิจ 

บุญเทียม 

พรชัย ส. 

วิชัย 

วรินทร 

โสมศิร ิ

(ภัศรา) 

ภูริชญ 

 

 

 

Special 

Clinics 

โสฬส (M) 

วฎาการ 

(M) 

วรินทร (C) 

เกวลิน (C) 

ภัศรา (C) 

ทัศนีย (C) 

ธารินี (C) 

ดวงเนตร 

(R) 

ธาริกานต 

(R) 

กวิน (N) 

พรชัย ม. 

(O) 

วีรวรรณ 

(O) 

โสมศิร ิ(U) 

อาภัทรสา 

(M) 

วฎาการ 

(M) 

รุงโรจน 

(CL) 

ภัศรา (CL) 

ณษัฐา (O) 

ปฐมา (O) 

บุญยดา (O) 

วสุ (G) 

ญาณิน (G) 

ภูริชญ (G)  

สุธาภัทร 

(G) 

กิติกุล (R) 

ทวีกิจ (L) 

สิรีธร (B) 

ธาริกานต 

(E) 

ชัยวัฒน (G) 

ญาณิน (G) 

ภูริชญ (G)  

สุธาภัทร 

(G) 

ภฤศ (R) 

วฎาการ (V) 

 

 Note: 

B = Botox 

C = Cornea 

CL = Contact lens 

E = Electrophysiol. 

G = Glaucoma 

L = Lacrimal 

M = Muscle 

O = Oculoplastics 

R = Retina imaging 

V = Visual 

rehabilitation 

U = uveitis 
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 จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย 

สอน นศพ. พรชัย ส. 

วิชัย 

วรินทร 

ธาริกานต 

ภูริชญ  

กิติกุล 

พรชัย ม. 

เกวลิน 

(บุญยดา) 

ภฤศ 

วสุ 

วฎาการ 

(บุญทิพย) 

ธัญญทัต 

ชัยวัฒน  

อาภัทรสา 

ดวงเนตร 

ภัศรา 

กวิน 

อนุชิต 

วีรวรรณ 

ธาริกานต 

ญาณิน 

 

  

        

OPD  

นอกเวลา 

อาภัทรสา 

พรชัย ม. 

วรินทร 

วสุ 

(บุญยดา) 

ชัยวัฒน 

พรชัย ส. 

วิชัย 

โสมศิริ 

ภัศรา 

ภฤศ 

กิติกุล 

อนุชิต 

อาภัทรสา 

วสุ 

กวิน 

วิชัย 

กิติกุล 

โสมศิริ 

ญาณิน 

บุญทิพย 

ดวงเนตร 

ธาริกานต 

กวิน 

วฎาการ 

พรชัย ส. 

ภฤศ 

พรชัย ม. 

วรินทร 

วีรวรรณ 

วฎาการ 

บุญทิพทย 

ธาริกานต 

ภัศรา 

(บุญยดา) 

 

OR นอก

เวลา 

วิชัย 

ญาณิน 

ภัศรา 

กวิน 

อนุชิต 

กิติกุล 

วฎาการ 

วสุ 

กวิน 

วรินทร 

พรชัย ม. 

โสมศิริ 

ชัยวัฒน 

อาภัทรสา 

ดวงเนตร 

ธาริกานต 

พรชัย ส. 

ภฤศ 

วีรวรรณ 

(บุญทิพย) 

(บุญยดา) 

  

OPD 

Premium 

เชา 

โสมศิริ 

ญาณิน 

พรชัย ม. 

(บุญทิพย) 

รุงโรจน 

เกวลิน 

ภฤศ 

ธาริกานต 

ดวงเนตร 

ชัยวัฒน 

อาภัทรสา 

ภัศรา 

วฎาการ 

โสมศิริ 

OPD 

Premium 

บาย 

กวิน 

ณฐัธิดา 

วีรวรรณ 

(บุญยดา) 

วสุ 

ทวีกิจ 

วฎาการ 

ดวงเนตร 

สุขุมา 

(ภัศรา) 

อาภัทรสา 

วสุ 

ณฐัธิดา 

OPD 

Premium 

เย็น 

วฎาการ 

ณฐัธิดา 

พรชัย ส. 

(บุญยดา) 

(บุญทิพย) 

ญาณิน 

ทวีกิจ 

กวิน 

สุขุมา   
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 จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย 

OR 

Premium 

เชา 

พรชัย ส. 

 

ณฐัธิดา 

ทวีกิจ 

สุขุมา 

(บุญยดา) 

อาภัทรสา 

วีรวรรณ 

วฎาการ 

อาภัทรสา   

OR 

Premium 

บาย 

โสมศิริ ญาณิน 

วสุ 

รุงโรจน 

ชัยวัฒน 

บุญทิพย ธาริกานต 

ดวงเนตร 

  

OR 

Premium 

เย็น 

 กวิน      
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สวัสดิการแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด  

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

    1. แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด ภาควิชาจักษุวิทยา ทุกคน / ทุกช้ันป จะไดรับเงินคาตอบแทน 

จากคณะฯ เปนประจําทุกเดือน ดังน้ี 

 1.1 เงินอุดหนุนคาอาหาร:  ไดรับเงินคนละ   660 บาท / เดือน โดยภาควิชาฯ จะทําเรื่องเบิกเงินภายในวันที่ 3 ของ

ทุกเดือน และโอนเงินเขาบัญชี ของแพทยแตละคนในวันสิ้นเดือน 

 1.2 เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เงินเวร):  ไดรับตามจํานวนวันที่อยูเวร สําหรับแพทยประจํา

บาน จะไดรับคาตอบแทน วันธรรมดา 1,000 บาท/เวร วันหยุด 2,000 บาท/เวร  สําหรับแพทยประจําบานตอยอด ไดรับ

คาตอบแทนวันธรรมดาและวันหยุด 1,000 บาท / เวร (ชวงระยะเวลาอยูเวร วันธรรมดา 16.30 น – 08.30 น. วันหยุดเร่ิม 

08.30 จนถึง 08.30 น. ของวันถัดไป) หากพบปญหาเรื่องการเงิน ติดตอคุณนิด  จิตตแสวง สํานักงานภาควิชาฯ ภายในวันที่ 

25 ของเดือนน้ัน  ๆ   โดยภาควิชาฯ จะทําเรื่องเบิกเงนิภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และเงินจะโอนเขาบัญชีของแพทยแตละ

คนในวันที่เงินเดือนออกของเดอืนถัดไป 

 เงินคาตอบแทนการอยูเวรดังกลาวขางตน จะไดรับเฉพาะแพทยที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาล

รามาธิบดีเทาน้ัน กรณีไป elective โรงพยาบาลขางนอก  จะไมไดรับเงินน้ี 

 1.3 คาสรุปเวชระเบียน:  คนไขประกันชีวิต   200 บาท/เลม 

 

 2. หอพักแพทย: ภาควิชาฯ เห็นวาในการฝกอบรมแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด มีความ

จําเปนตองมาปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกเวลาราชการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน จึงขอใหคณะฯ จัดสรรหอพักแพทยใหกับแพทย

ประจําบาน อยางไรก็ตาม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มีขอจํากัดเร่ืองพื้นที่ และมีจํานวนหอพักไมเพียงพอกับ

จํานวนแพทยประจําบานทั้งหมด ดังนั้นในแตละป คณะฯ จะจัดสรรโควตาหอพักแพทย มาใหกับภาควิชาฯ ในจํานวนที่จํากัด 

และภาควิชาฯ จะดําเนินการจัดสรรใหกับแพทยประจําบาน (โดยไมมีการจัดสรรหอพักใหกับแพทยประจําบานตอยอด) หาก

แพทยประจําบาน หรือแพทยประจําบานตอยอดทานใด มีปญหาในเร่ืองท่ีพัก ใหติดตอที่คุณศิริลักษณ พลฉการณ สํานักงาน

ภาควิชาฯ 

 ในขณะเดียวกัน ภาควิชาฯ ยังจัดหองพักแพทยประจําบาน ไว ณ ที่ทําการภาควิชาฯ ซ่ึงมีท่ีนอนชั่วคราว หองนํ้า 

และหองอาบนํ้า สําหรับใหแพทยประจําบานใชไดในชวงเวลาท่ีอยูเวร 

 3. ที่จอดรถ: คณะจัดสรรที่จอดรถใหกับบุคลากร ของคณะในเวลาราชการทุกคน โดยจัดทําสต๊ิกเกอรอนุญาตใหนํา

รถเขาในท่ีจอดรถของคณะฯ แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอดที่ตองการสติ๊กเกอรจอดรถ ใหติดตอที่คุณนิด 

จิตตแสวง สํานักงานภาควิชาฯ โดยย่ืนสําเนาทะเบียนรถ และกรอกใบขออนุญาตจอดรถ 

 อน่ึง อาคารจอดรถของคณะฯ มีวัตถุประสงคใหนํารถมาจอดวันตอวัน ควรนํารถออกจากอาคารภายในเวลา 21.00 

น. หากประสงคจอดรถคางคืนกรุณาเลื่อนรถไปจอด ท่ี อาคารวิจัย ช้ัน 2 C ขึ้นไป อาคารมูลนิธิชั้น 3 A ขึ้นไป (ตองเปนรถที่

ติดสต๊ิกเกอรคณะเทาน้ัน) หากแพทยประจําบานทานใดปฏิบัติผิดระเบียบ ทางฝายงาน รปภ. จะสงจดหมายเตือน เมื่อเตือน

ครบสามครั้ง จะสงเรื่องแจงหัวหนาภาควิชาฯ หากภาควิชาฯ พิจารณาแลวเห็นวาปฏิบัติผิดระเบียบโดยไมมีเหตุผลท่ีสมควร 

จะพิจารณายึดสต๊ิกเกอรอนุญาตใหจอดรถได 
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 4. ทุนไปศึกษาดูงานและนําเสนอผลงาน 

 4.1 ทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน และ/หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการจากคณะฯ สําหรับแพทยประจําบาน

และแพทยประจําบานตอยอด โดยศึกษารายละเอียดไดจาก https://med.mahidol.ac.th/graded/th/electivegrant 

 4.2 ทุนสนับสนุนไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาต ิจากราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทยครั้งละ 

10,000 บาท โดยจะมีการแจงใหทราบตามวาระ 

 5. เงินสนับสนุนการสอบ International Council of Ophthalmology (ICO) examination ภาควิชาฯ สนับสนุน

คาสอบสําหรับแพทยประจําบานที่สอบ ICO ผาน ดังน้ี 

 สอบผาน Basic science และ Optics  4,000 บาท 

 สอบผาน Clinical science   5,500 บาท 

 6. คณะฯ จัดหาเครื่องแบบสําหรับใสปฏิบัติงาน ใหกับแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด  
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การลาหยุดของแพทยประจาํบาน และแพทยประจําบานตอยอด 

 

 แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ที่เขามาฝกอบรมในภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทั่วไปจะเร่ิมวันฝกอบรมอยางเปนทางการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม และส้ินสุดวันฝกอบรมในวันที่ 30 

มิถุนายน หรือตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทยกําหนด อยางไรก็ตาม ภาควิชา หรือคณะฯ อาจขอใหเขามารับการปฐมนิเทศ 

หรือสอนเพิ่มเติม กอนหรือหลังกําหนดเวลาฝกอบรมอยางเปนทางการได 

 แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด มีสิทธิ์ลาหยุด ไดตามระเบียบดังน้ี 

 1. ลาปวย ปละไมเกิน 20 วันทําการ ลาปวยเกิน 3 วันทําการติดตอกัน ตองมีใบรับรองแพทย 

 2. ลาพักผอน ปละไมเกิน 10 วันทําการ  

 3. ลากิจ ปละไมเกิน 10 วันทําการ  

 4. ลาดวยสาเหตุอื่น ๆ ไดแก ลาคลอด ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาอุปสมบท รวมปละไมเกิน 90 วัน 

 5. ลาเพ่ือเขาประชุมวิชาการ ปละไมเกิน 15 วันทําการ 

 หากแพทยประจําบานลาเกินกวาที่กําหนดน้ี ภาควิชาฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอไป ทั้งน้ีแพทย

ประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด จะตองมีระยะเวลาฝกอบรม โดยรวมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรม

มิเชนน้ัน จะตองมาเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม 

 

แนวทางปฏิบัติในการลา 

 แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ที่ตองการลา ใหดําเนินการดังน้ี 

 1. การลาฉุกเฉิน ที่ไมทราบลวงหนา ไดแก ลาปวย หรือลากิจฉุกเฉิน ใหผูลาโทรศัพทแจงแพทยประจําบาน ชั้นปที่ 

3 ที่เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสายปฏิบัติงานของตน และโทรศัพทแจงธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา ทันทีที่ทราบวาตอง

ลาหยุด เพ่ือประสานงานกับจุดปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และใหมาเขียนใบลาเม่ือผูลากลับมาปฏิบัติงาน (แบบฟอรมใบลา อยูใน

หนาถัดไป) 

 2. การลา ที่สามารถวางแผนลวงหนา เชน ลาพักผอน ลากิจ ลาเพ่ือประชุมวิชาการ ใหผูลาเขียนใบขออนุญาตลา

หยุด โดยแจงวัน เวลา ที่ตองการลา และเหตุผล สงที่ธุรการภาควิชาฯ โดยเร็วที่สุด (อยางนอย 2 สัปดาห กอนวันที่ตองการ

ลา) จากน้ัน ฝายธุรการภาควิชาฯ จะสงใบขออนุมัติการลา เพื่อใหอาจารยประจําสายปฏิบัติงาน และอาจารยผูดูแลหลักสูตร

การฝกอบรมแพทยประจําบานพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีผูขอลาพรอมกัน จนอาจเกิดปญหาตอการใหบริการดูแลผูปวย และ

การปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน อาจไมอนุมัติใหลาหยุดพรอมกัน ทั้งน้ี การพิจารณาข้ึนกับลําดับกอนหลังของการย่ืน

ใบลา และความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีการพิจารณาของอาจารยผูดูแลหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานถือ

เปนท่ีสิ้นสุด 
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แบบใบลา สําหรับแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

วันที่ ..........  เดือน .................................... พ.ศ. .................. 

 

 ขาพเจา .....................................................................................  รหัสบุคคล ..................................... 

มีความประสงคจะขอลา 

  ปวย     พักผอน 

  กิจสวนตัว 

  เพ่ือประชุมวิชาการ ระบุ ..................................................................................................................................... 

  สาเหตุอื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................................................ 

 

 โดยขอลาในระหวางวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. .............. 

 ระหวางที่ลา สามารถติดตอขาพเจาไดที่ .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

                 สถิติการลา   

 ปการศึกษา

น้ี 

ลาครั้งน้ี รวม 

ปวย    

พักผอน    

กิจ    

ประชุม    

อื่น ๆ    

 

               ขอแสดงความนับถือ 

 

ลงช่ือ ............................................................. 

(                             ) 

 

 

 ความเห็นของอาจารยประจําสาย    คําสั่ง 

 เห็นควร  ไมเห็นควร     อนุมัติ  ไมอนุมัติ  

ลงชื่อ .............................................................   ลงช่ือ ............................................................. 

(                             )  (                             ) 

             อาจารยประจําสาย     ผูดูแลแพทยประจําบาน 

หนาที่ของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด 
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 แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ีมี

หนาที่ดังน้ี 

 1. เขารวมกิจกรรมที่คณะฯ จัดให เชนกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมสนัทนาการแพทยประจําบาน ตลอดจนกิจกรรม

การศึกษาที่คณะฯ จัดให 

 2. เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ไดแก morning report, journal club, major review, 

lecture, grand round, x-ray conference, MM conference ฯลฯ 

 3. ปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย ตามสายปฏิบัติงาน และตารางปฏิบัติงานท่ีภาควิชาฯ จัดให 

 4. อยูเวรนอกเวลาราชการ ตามตารางที่ภาควิชาฯ กําหนดให 

 5. เปนผูจัด หรือชวยงานกิจกรรมของภาควิชาฯ ไดแก งานไหวครู งานศิษยเกา งานกิจกรรมทางวิชาการ และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ของภาควิชา เชน งานออกหนวยใหบริการประชาชน 

 6. เขารวมประชุม ตามกิจกรรมตาง ๆ ที่ภาควิชาฯ กําหนด เชนรวมประชุมทีมนําทางคลินิก 

 7. เขารวมประชุมวิชาการ และกิจกรรมการศึกษา ที่จัดโดยภาควิชาฯ คณะฯ หรือองคกรภายนอกที่ภาควิชาฯ 

เห็นสมควร 

 8. ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามท่ีภาควิชาฯ รองขอ 

  

ภาระและความรับผดิชอบในการดูแลผูปวยของแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด และการไดรับมอบสิทธิ

และภาระการดูแลรักษาผูปวย (authorization) 

 ในการฝกปฏิบัติงานของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดน้ัน ตองดูแล ใหการวินิจฉัย และรักษา

ผูปวย ภาควิชาฯ มีกระบวนการดูแลรักษาผูปวยโดยปฏิบัติงานเปนทีม ผูรับผิดชอบสูงสุดคืออาจารยหัวหนาสายที่รับผิดชอบ

ผูปวยรายน้ัน ๆ และมอบสิทธิและภาระการดูแลรักษาผูปวย (authorization) ลงมาเปนลําดับขั้น ตามลําดับประสบการณ

และความรูความชํานาญในการรักษาโรค ภาควิชาจักษุฯ มีนโยบายวาในการดูแลผูปวยน้ัน ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัย

ของผูปวย (patient safety) รวมถึงการเคารพการตัดสินใจของผูปวย (patient autonomy) แพทยที่ดีจะตองมีความ

รับผิดชอบดงัตอไปน้ี 

 1. การรับผิดชอบตอผูปวย แพทยจะตองมีจิตมุงหวังใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีท่ีสุด และมีโอกาสเกิดภาวะอันไมพึง

ประสงคนอยที่สุด 

 2. ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ ในการดูแลรักษาผูปวยยุคปจจุบัน การทํางานเปนทีมท่ีดีจะทําใหเกิดผลดีตอ

การดูแลรักษาผูปวย แพทยมีความรับผิดชอบที่จะตองสื่อสารใหชัดเจน ใสใจและปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานอยางเหมาะสม 

 3. ความรับผิดชอบตอองคกร แพทยจะตองใสใจรับผิดชอบตอองคกรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู ระวังไมใหเกิดผลเสีย

อยางหน่ึงอยางใด หรอืไมสรางความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปนแกองคกร 

 4. ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ แพทยจะตองรักษามาตรฐานและจริยธรรมแหงวิชาชีพอยูเสมอ ดํารงตนใหเหมาะสม

กับการเปนสมาชิกของวิชาชีพแพทย 

 แมวาผู เขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด เปนผู ท่ี สําเร็จการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว การใหการดูแลรักษาผูปวยยอมไมผิดกฎหมาย แตในการรักษา

ผูปวยที่มีโรคทางจักษุวิทยา เปนสาขาเฉพาะทางที่ผูเขารบัการฝกอบรมยังไมมีความชาํนาญ จึงจัดใหมีระบบการมอบสิทธิและ

ภาระการดูแลรักษาผูปวย (authorization) ดังน้ี 
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 1. แพทยประจําบานระดับตน 

 ในชวงสองเดือนแรกที่เขามาฝกปฏิบัติงาน ยังไมควรตรวจและใหการดูแลรักษาผูปวยดวยตนเอง ควรปรึกษาแพทย

ประจําบานรุนพี่ หรืออาจารยสําหรับการดูแลรักษาผูปวยทุกราย และในระหวางน้ี ควรรับการประเมินในเรื่อง Basic 

Ophthalmic Examination in Adult (EPA-PC01) เมื่อผานการประเมินแลว จึงสามารถตรวจรักษาผูปวยดวยตนเองได 

อยางไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทยรุนพี่ หรอือาจารยในกรณทีี่ไมแนใจ โดยถือความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 

 สําหรับหัตถการที่ลวงล้ําเขาสูรางกาย (invasive procedures) จะกระทําไดตองไดรับมอบสิทธิและภาระการดูแล

รักษาผูปวย (authorization) เสยีกอน 

 

 2. แพทยประจําบานระดับกลาง 

 เม่ือฝกอบรมมาถึงระดับน้ี แพทยประจําบานจะสามารถตรวจและรักษาผูปวยจักษุวิทยาทั่วไปไดเอง และสามารถ

ตัดสินใจไดวากรณีใดมีความปลอดภัยท่ีตนจะดูแลรักษาผูปวยไดเอง และกรณีใดควรปรึกษาแพทยรุนพ่ีหรืออาจารย สําหรับ

หัตถการท่ีลวงลํ้าเขาสูรางกาย (invasive procedures) น้ัน แพทยประจําบานช้ันปที่ 2  สามารถทําหัตถการหรือการผาตัด

สวนนอกของดวงตาที่ไมซับซอน เชน การการผาตัดกุงยิง (hordeolum) ผาตัดตอเน้ือ (pterygium excision) ผาตัดตาเข 

(strabismus surgery) ไดเอง สําหรับการผาตัดท่ีซับซอน หรือการผาตัดเขาภายในตา (intraocular surgery) จะตองไดรับ

มอบสิทธิและภาระการดูแลรักษาผูปวย (authorization) เสียกอน 

 

 3. แพทยประจําบานระดับปลาย 

 โดยทั่วไปแพทยประจําบานที่ผานการประเมินและไดรับมอบหมายภาระความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยระดับน้ี

เปนแพทยประจําบานช้ันปที่สาม ถือเปนหัวหนาของแพทยประจําบานที่ปฏิบัติงานในแตละสาย เปนผูควบคุมและกํากับดูแล

การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานรุนนอง ในขณะเดียวกันก็ตองฝกทักษะในการดูแลรักษาผูปวยที่ซับซอนขึ้นไป และควร

ปรึกษาแพทยประจําบานตอยอด หรืออาจารยในกรณีที่ไมม่ันใจ  

 

 4. แพทยประจําบานตอยอด 

 แพทยประจําบานตอยอด เขามาฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรูความชํานาญในอนุสาขา มีหนาท่ีดูแล ให

คําปรึกษาแกแพทยประจําบานรุนนอง ขณะเดียวกันในการดูแลรักษาผูปวยท่ีซับซอน ควรปรึกษาอาจารยและไดรับมอบสิทธิ

และภาระการดูแลรักษาผูปวย (authorization) เสยีกอน 

 

 กรณทีี่แพทยประจําบาน หรือแพทยประจําบานตอยอด มีขอสงสัย หรอืขัดแยงตอคําแนะนําหรือการตัดสินใจในการ

ดูแลรักษาผูปวยของแพทยรุนพ่ี ควรสอบถาม แสดงเหตุผล และถกอยางมีมารยาท เปนการฝกฝนการปฏิบัติตนอยางเปนมือ

อาชีพ (professionalism) ที่ดี โดยยึดความปลอดภัยและประโยชนของผูปวยเปนหลัก หากไมสามารถหาขอสรปุได ใหปรึกษา

แพทยที่มีระดบัอาวุโสขึ้นไป  
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ตัวแทนแพทยประจําบาน 

 แพทยประจําบานแตละช้ันป เลือกแพทยประจําบานคนใดคนหน่ึงขึ้นเปนตัวแทนประจําช้ันป เพื่อชวยสื่อสาร

ระหวางแพทยประจําบาน อาจารย และภาควิชา และมีหนาที่เฉพาะดังตอไปน้ี 

 ตัวแทนแพทยประจําบานชั้นปที่ 1 ทําหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เชน morning report, 

journal club, major review, grand round เปนตน โดยจัดตารางหัวขอ และส่ือสารใหแพทยประจําบาน และอาจารย

รับทราบลวงหนาทุกสัปดาห (หนาที่น้ี ใหเริ่มปฏิบัติในเดือนกันยายน และส้ินสุดในเดือนสิงหาคม ในปถัดไป) 

 ตัวแทนแพทยประจําบานชั้นปท่ี 2 ทําหนาที่รวบรวม powerpoint กิจกรรมวิชาการของแพทยประจําบาน ท่ีดําเนิน

ในระหวางปการศึกษาน้ัน ๆ และรวบรวมการประเมิน EPA และ DOPS ของแพทยประจําบาน และสงใหธุรการภาควิชาฯ 

เมื่อส้ินเดือนกันยายน ธันวาคม มีนาคม และมิถุนายน ของทุกปการศึกษา และจัดกิจกรรม mortality/morbidity 

conference ทุกครึ่งป 

 ตัวแทนแพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 ทําหนาที่เปนหัวหนาแพทยประจําบาน ทําหนาที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของแพทยประจําบานโดยรวม รวบรวม portfolio สื่อสารระหวางแพทยประจําบาน บุคลากรที่รวมดูแลรักษา

ผูปวย และอาจารย รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลการจัดเรียนการสอน รวมใหความคิดเห็นในการคัดเลือกแพทย

ประจําบาน ตาํแหนงน้ี ใหเร่ิมปฏิบัติงานต้ังแตเดือนพฤษภาคม (ในขณะที่เปนแพทยประจําบานช้ันปที่สอง และสิ้นสุดในเดือน

เมษายน ขณะที่เปนแพทยประจําบานชั้นปที่สาม) 

 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

 1. ภาควิชาจักษุวิทยา จัดใหแพทยประจําบานอยูเวรรบัปรึกษา และดูแลผูปวยนอกเวลาราชการ  โดยจัดใหแพทย

ประจําบานชั้นปละ 1 คน อยูเวรในแตละวัน 

 2. เวลาเวร 

 วันธรรมดา  เร่ิมเวลา 15.00 น.  และสิ้นสุดเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป  ทั้งน้ีแพทยประจําบานชั้นปที่ 1 ที่อยูเวร 

ตองอยูประจําที่หองพักแพทย ภาควิชาจักษุวิทยา จนถึงเวลา 22.00 น. 

 วันหยุดราชการ  เร่ิมอยูเวรเวลา 08.00 น. และส้ินสุดเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป 

 3. แพทยประจําบานแตละคน ตองอยูเวรไมนอยกวา 4 เวร ตอเดือน 

 4. การตามแพทยเวรในกรณีที่มีผูปวยโรคตาฉุกเฉินตองการปรึกษาจากหองฉุกเฉิน หรือผูปวยปรึกษาจากตางแผนก  

ใหตามแพทยเวรตามลําดับข้ันตอนดงัน้ี 

  4.1 แพทยประจําบานเวรปที่ 1 

  4.2 แพทยประจําบานเวรปที่ 2 

  4.3 แพทยประจําบานเวรปที่ 3 

  4.4 หัวหนาแพทยประจําบาน (พญ.วิมพวิภา) 

  4.5 แพทยประจําบานตอยอดเวร 

  4.6 อาจารยธัญญธัต หรืออาจารยภูริชญ 

  4.7 อาจารยภฤศ 

  4.8 หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา 
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 5. ในการปรึกษา แพทยประจําบานที่อยูเวรพึงระลึกถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนส่ิงสําคัญที่สุด สําหรับแพทย

ประจําบานชั้นปที่ 1 ในชวงส่ีเดือนแรก ใหปรึกษาแพทยประจําบานชั้นปที่ 2 มาดูผูปวยรวมดวยเสมอ และหากไมม่ันใจในการ

วินิจฉัย หรอืการรักษา ใหตามหรือปรึกษาแพทยประจําบานรุนพ่ี แพทยประจําบานตอยอด หรืออาจารยไดตลอดเวลา และ

ตองรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวรใหแพทยประจําบานหัวหนาเวร (ช้ันปที่ 3) รับทราบเสมอ 

 6. ในกรณีที่มีนักศึกษาแพทยข้ึนเรียนในชวงเวลาน้ัน ใหตามนักศึกษาแพทยมาดูผูปวยดวย 

 7. ไมอนุญาตใหแพทยประจําบานอยูเวรติดตอกันเกิน 4 เวรตอสัปดาห เพราะอาจทําใหเหน่ือยลาเกินไป 

 8. สําหรบัแพทยประจําบานที่อยูเวร และมีการปฏิบัติงานตอเน่ือง ไดพักผอนนอยกวา 3 ชั่วโมง ในวันรุงข้ึน 

สามารถแจงหัวหนาสายปฏิบัติงาน เพ่ือของดภารกิจในวันรุงขึ้นได 

 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงคของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด 

 

 แพทยถือเปนวิชาชีพ (profession) ดังน้ันในการฝกอบรม นอกจากฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะตาง ๆ 

แลว ยังตองพัฒนาตนเองใหมีความเปนมืออาชีพ (professionalism) อีกดวย ซ่ึงหลักใหญ ๆ ของความเปนมืออาชีพน้ี 

ครอบคลุมไปถึงการดูแลรักษาผูปวยอยางมีเมตตา (compassion) มจิีตมุงใหบริการ (service) ไมเห็นแกตัวและมีความเห็นใจ

ผูอื่น (altruism) และมีความซื่อสัตยเปนที่นาเช่ือถือ (trustworthiness) 

 ดังน้ัน แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด ควรพัฒนาตนใหมีพฤติกรรมอันพึงประสงคเหลาน้ี

ตลอดเวลา ไดแก 

 1. ปฏิบัตตินโดยมุงใหเกิดผลดีตอผูปวย 

 2. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ใหความเคารพ และความเมตตาตอผูอื่นถวนหนา ตลอดจนเขาใจและมีความ

ออนไหวตอความแตกตางทั้งดานศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ปฏิบัติตอผูอื่นอยางเหมาะสมท้ังดานเพศ อายุ และวัฒนธรรม 

 3. รวมมือกับผูปวย ญาติ เพ่ือนรวมงาน และผูที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลดีท่ีสดุตอผูปวย 

 4. แสดงออกถึงความมีสมรรถนะทางวิชาชีพ พัฒนาตนเองอยูเสมอ เชนเขารวมประชุมวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

ตลอดจนรับทราบและยอมรับขอจํากัดของตนเอง  

 5. ปฏิบัตตินใหสมกับที่เปนสมาชิกขององคกรแพทย ใหความรวมมือและปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการ

รักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
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แพทยประจําบานกับการเรียนการสอน (Resident as a teacher) 

 

 กระบวนการการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอดน้ัน ผูเขารับการฝกอบรม

จะตองเรียนรูและพัฒนาตนเอง ทั้งในศาสตรดานการแพทยโดยตรง ตองพัฒนาความรู ความเขาใจ การตัดสินใจทางคลินิก 

ทักษะทางหัตถการ และประสบการณทางคลินิกกับผูปวย นอกจากนี้ยังจะตองเรียนรูศาสตรและทักษะดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

เชน การสั่งยา การส่ังตรวจพิเศษ ซ่ึงนอกจากจะตองตัดสินใจวาจะสั่งอะไรแลว กระบวนการปฏิบัตใินสถานพยาบาลตาง ๆ ก็มี

ความแตกตางกัน บางแหงใชเขียนในแบบฟอรมกระดาษ บางแหงใชระบบคอมพิวเตอร การเรียนรู เขาใจและพัฒนาทักษะใน

การปรับตัว เปนอีกหน่ึงศาสตรแหงการเรียนรูที่สําคัญ การดูแลรักษาผูปวยตองการการทํางานกันเปนทีมของผูรวมใหการ

รักษา แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด ควรที่จะเรียนรูและฝกฝนทักษะในการส่ือสาร และการปฏิบัติงานเปน

ทีม ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนการสอนตาง ๆ น้ันสวนหน่ึงกระทําในหองเรียน แตสวนใหญของการเรียนรู อยูใน

ระหวางปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย ซ่ึงมีบุคคลที่เก่ียวของอยูเปนจํานวนมาก ต้ังแตอาจารยอาวุโส อาจารยใหม แพทย 

พยาบาล เจาหนาที่เทคนิค เภสัชกร ฯลฯ ตลอดจนกลุมแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอดเอง นอกจากน้ัน ยังมี

นักศกึษาแพทย นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาทัศนมาตร และผูปวยและญาติ การจะสรางใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี บุคคล

ที่เก่ียวของทุกสวน จะตองมีสวนชวยสรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดจะอยู

ทั้งสถานะของผูเรียน และผูสอน เชนตองใหสุขศึกษากับผูปวย สอนและถายทอดความรูกันในกลุมแพทยประจําบาน สอนให

ความรูนักศึกษาแพทย พยาบาล และอ่ืน ๆ เปนตน จึงควรอยางย่ิงที่แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ตอง

ทราบกระบวนการและแนวคิดในดานแพทยศาสตรศึกษา อยูบาง 

 การที่บุคคลคนหน่ึง จะสามารถสอนและถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนได บุคคลน้ันจะตองมีความรูในเร่ืองที่จะสอนเปน

อยางดี และกลั่นกรองทําความเขาใจ และเลือกสารและวิธีการถายทอดใหเหมาะสม จะเห็นไดวาการสอน เปนกระบวนการ

หน่ึงท่ีจะกระตุนการเรียนรูไดเปนอยางดี ภาควิชาจักษุวิทยาฯ จึงจัดใหแพทยประจําบานมีสวนรวมในการสอนนักศึกษาแพทย

ดวย นอกเหนือไปจากการใหสุขศึกษาแกผูปวยและญาติ การสอนและถายทอดแลกเปล่ียนความรูกับผูรวมงาน ซึ่งควรปฏิบัติ

เปนปกติของการปฏิบัติงานอยูแลว 

 การเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical teaching) มีสวนเหมือน และสวนที่แตกตางจากการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไป

อยูบาง จึงควรเรียนรูหลักการของแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือใหไดประโยชนทั้งในดานที่ตนเปนผูเรียน และในสวนที่ตนอาจตอง

สอนผูอ่ืนดวย 

 

     ศาสตราจารยวิลเลียม ออสเลอร (William Osler, 1849-1919) แพทยชาวแคนาดา หน่ึงในผูรวมกอต้ังโรงพยาบาล

จอหน ฮอปกินส (Johns Hopkins Hospital) หน่ึงในโรงเรียนแพทยที่ดีที่สุด และทานไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง

การแพทยสมัยใหม เคยกลาวไววา “บุคคลใดที่ศึกษาการแพทยโดยปราศจากตําราเสมือนแลนเรือในทะเลโดยไมมีแผนที่ 

แตบุคคลใดที่ศึกษาการแพทยโดยปราศจากผูปวย เสมือนไมไดไปทะเลดวยซํ้า” (One who studies medicine without 

books sails an uncharted sea, but one who studies medicine without patients does not go to sea at all) 

     และทานยังกลาวอีกวา “อยาเสียเวลาชวงกลางวันไปฟงสิ่งที่ทานสามารถอานเองไดในตอนกลางคืน” (Do not waste 

the hours of daylight listening to that which you may read at night) ซึ่ งเนนให เห็นความสําคัญในการสอน 
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บอยครั้งท่ีเรามักใชเวลาสวนใหญไปใหขอมูลหรอืความรู (ซ่ึงความจริงอาจอานเองไดไมยาก) แลวลืมใหเวลากับการสอนการ

คิด ประยุกต ตดัสินใจ หรือการฝกทักษะตาง ๆ 

 

 หากมองดูองคประกอบของแพทยศาสตรศึกษาในภาพรวม จะประกอบดวยสามสวนดังน้ี 

 1. วัตถุประสงค (Objectives) 

 2. กระบวนการการเรียนการสอน (Learning processes) 

 3. การประเมินผล (Evaluation) 

 ในการเรียนการสอนเรื่องใด ๆ ไมวาเราจะเปนผูเรียน หรือผูสอน ควรมองใหชัดวาวัตถุประสงคการเรียนรูนี้คืออะไร 

จากนั้นเลือกใชกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสม และที่สําคัญคือการประเมิน ในฐานะที่เราเปนผูเรียน ควรฝกการ

ประเมินตนเองใหเปนนิสัย จะประเมินไดวาในเรื่องน้ัน ๆ เราเรียนรูไดไหม บรรลุวัตถุประสงคเพียงใด และในฐานะผูสอน การ

ประเมินจะชวยใหเราทราบวาการสอนของเราน้ัน ทําใหผูเรียนพัฒนาไดตามวัตถุประสงคเพียงใด 

 การเรียนการสอนแพทยศาสตรน้ัน ประกอบดวยการเรียนการสอนในหองเรียน และการเรียนการสอนคลินิก ซ่ึงอาจ

อยูที่หอผูปวย หนวยตรวจผูปวยนอก หรือหองผาตัดก็ได ซ่ึงมีความแตกตางกันบางดังน้ี 

 

 Lecture Room Teaching Clinical Teaching 

คําถามการศึกษา ทานรูอะไร ทานจะประยุกตความรูอยางไร 

สิ่งที่ผูเรียนแสดงออก ความรู ทักษะ การแกปญหาตามสภาพแวดลอม 

สมรรถนะที่ประเมิน ความรูที่ถูกตอง เที่ยงตรง ทักษะ การประยุกตความรูและทักษะใน

สภาพแวดลอมทางคลินิก 

วิธีการสอนหลัก เร่ิมจากหลักการพื้นฐาน ไปสู

สถานการณเฉพาะ 

เร่ิมจากสถานการณเฉพาะไปสู

หลักการพ้ืนฐาน 

การเรียนรู ทบทวนตอที่บาน ทบทวนในสถานการณจริงทางคลินิก 

 

 ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีเปนสวนสําคัญในการเปนผูสอนทางคลินิกที่ดี 

 ความรูและทักษะที่ถูกตอง ทันสมัย 

 ความเขาใจธรรมชาติและหลักการของการเรียนการสอนทางคลินิก 

 ความยืดหยุนในการปรับการเรียนการสอน 

 ความสังเกต และหาจุดสําคัญที่ควรสอนหรือกระตุนผูเรียน 

 

 ในการเรียนการสอนทางคลินิกน้ัน มีลําดับขั้นท่ีเราอยากใหผูเรียนทําได ซึ่งอางอิงตาม Miller’s Pyramid (Medical 

Teacher, 2008:30(4):347-364.) 
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 ซ่ึงเปนลําดับการเรียนการสอนทางคลินิกท่ัวไป เราสอนใหรู จากนั้นบอกวิธี และสาธิตวิธีทํา จากน้ันคอย ๆ ให

ผูเรียนฝกทําจนสามารถปฏิบัติได 

 และสําหรับแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด ซ่ึงผานการเรียนรูและฝกฝนจนเปนแพทยแลว เขามา

รับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนใหเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ ทั้งน้ีความเชี่ยวชาญน้ัน อาจอธิบายไดตามแบบจําลองของ Dreyfus 

(Medical Education Online 2010, 15: 4846 -DOI: 10.3402/meo.v15i0.4846) ดังภาพดานลาง ซ่ึงอธิบายคราว ๆ ได

วา ในการพัฒนาการของความเช่ียวชาญน้ัน เร่ิมตนจาก “มือใหม” ที่จะตองศึกษากฎ วิธีการ และฝกปฏิบัติจนสามารถทําได

ตามน้ัน จากน้ันก็พัฒนาตนเองเปนระดับ “Advanced beginner” ซ่ึงจะสามารถปฏิบัติได และสามารถปรับตัวตาม

สภาพแวดลอมหรือสถานการณไดบาง ระดับข้ึนตอไปคือ “Competent” คือนอกจากปฏิบัติไดจนชํานาญแลว ยังสามารถ

จัดลําดับความสําคัญ สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีผูมารับการรักษาคับค่ังได ซ่ึงโดยมากเราหวังใหแพทยประจํา

บานมีสมรรถนะในระดับนี้ 
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 ดังน้ันกระบวนการเรียน หรือสอนในทางคลินิกน้ัน จะมีกระบวนการคลายกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยจะโฟกัส

ที่งาน หรือวัตถุประสงคการเรียนรูนั้น (Clinical task) จากน้ันใหความรู บอกวิธี และสาธิตใหดู จากน้ัน คอย ๆ ใหผูเรียนได

ลองหัดปฏิบัต ิและประเมิน ซึ่งควรใหผูเรียนประเมินตนเอง และผูสอนประเมินและใหขอมูลปอนกลับ เม่ือไดพบผูปวยลักษณะ

คลาย ๆ กันอีก ก็จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมขึ้นไปเร่ือย ๆ ท้ังน้ี ผูสอนตองจัดสมดุลความปลอดภัยของผูปวย 

และการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งควรใหไดประโยชนท้ังสองฝาย 

 จะเห็นวาในกระบวนการการเรียนรูน้ัน ผูเรียนที่เกงจะสามารถเรียนรูดวยตนเองไดมาก อยางไรก็ตามผูสอนก็อาจ

กระตุนการเรียนรูใหมากข้ึนไดดวยการตั้งคําถาม คําถามที่ดีควรถามทั้งดานความรู (What & Who) และการใชเหตุใชผล 

(How & Why) การต้ังคําถามท่ีด ีในเวลาที่เหมาะสมจะกระตุนการเรียนรูไดมาก 

 ส่ิงสําคัญอีกประการคือการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) การใหขอมูลยอนกลับท่ีดีควรมีลักษณะ เที่ยงตรง เปน

ภาวะวิสยัหรือวัดได (Objective) ไมใชอารมณ และมีความครบถวน และใชคําพูดที่เหมาะสม 

 ตัวอยางเชน หลงัคุมผาตดัลอกตอเนื้อ แพทยรุนพ่ีใหขอมูลปอนกลับแกรุนนอง 

 นายแพทย ก “นองเปนหมอที่แยมาก เทคนิคการผาตัดก็หวย Sterile technique ไมไดเร่ือง”  

 นายแพทย ข “นองควรจับเคร่ืองมือแบบจับปากกา และในจุดท่ีสําคัญเชนใกลศูนยกลางของ cornea ควรทํา

เบา ๆ ที่ละนอย เพื่อไมใหเกิด trauma บน cornea โดยไมจําเปน ไมควรวาง cotton bud ไวต่ําขนาดน้ัน อาจ contaminate 

ได สวนที่เย็บ graft ทําไดดี” 

 จะเห็นวาหากใหขอมูลปอนกลับแบบนายแพทย ก ผูเรียนจะรับทราบวาตนยังทําไดไมดี แตใหขอมูลปอนกลับแบบ 

นายแพทย ข จะทําใหผูเรยีนทราบจุดออน และนําไปปรับปรงุพัฒนาไดมากกวา เปนตน 

 แนวทางท่ีเหมาะสมในการใหขอมูลปอนกลับ ควรพิจารณาทําตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ใหผูเรียนประเมินตนเอง 

 2. ผูสอนประเมิน และพูดคุยกับผูเรียน วาจุดใดเห็นตรงกัน จุดใดไมตรงกัน 

 3. สรปุสวนที่ทําไดดี และสวนที่ควรปรับปรุง จะปรับปรุงไดอยางไร 

 4. วางแผนรวมกันวาจะทําอะไรตอไป 

 

 โดยสรุป แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด ควรมีความรูทางดานแพทยศาสตรศึกษาบาง และใช

ประโยชนกับตนเองในฐานะผูเรียน และใชกับผูอ่ืนในฐานะผูสอน นอกจากน้ีควรตระหนักวา ในการสอนน้ัน มีการสอนที่อาจ

ไมไดใชคําพูดใด ๆ แตผูเรยีนสามารถสังเกตและเรียนรูได ไดแก 

 ความรักในวิชาชีพ 

 ความใสใจและเอ้ืออาทรตอผูปวยและญาติ 

 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ไดแก การตรงตอเวลา ความซื่อสัตยทางวิชาการ การใหเกียรติ

และเคารพการตัดสินใจของผูปวย 

 ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีมารยาทตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

 ที่สําคัญ การปฏิบัติตัวของทาน อาจเปนสวนสรางแรงบรรดาลใจใหกับแพทยรุนนอง ที่อยากจะปฏิบัติตัวเปนแพทย

ที่ดีตอไป 
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รายการยาตา ท่ีมีใชในโรงพยาบาลรามาธิบดี 

รายการยาทั้งหมด สามารถดูไดใน Intranet http://wss.rama.mahidol.ac.th/sites/pharmacy/mim/default.aspx 

 

กลุม 14a Eye Anti-infectives & Antiseptics 

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Acyclovir Zovirax 4.5 g 3% EO ค 491.00 

Azithromycin dihydrate Azyter 250 mg 1.5% 6's 

ED 

ร 355.75 

Besifloxacin HCl Besivance 5 ml 0.6% ED 

Susp 

ร 239.00 

Chloramphenicol Chloramphenicol 10 ml 0.5% ED ก 21.50 

Chloramphenicol Chloramphenicol(Cogetine) 5 g 1% EO ก 20.50 

Chloramphenicol Chlor-oph 5 g 1% EO ก 17.25 

Fusidic acid Fucithalmic 5 g 1% EO ง 96.75 

Levofloxacin Cravit 5 ml 0.5% ED ร 192.00 

Moxyfloxacin Vigamox 5 ml 0.5% ED ร 178.00 

Natamycin Natacyn 15 ml 5% ง 2,745.00 

Oxytetracycline HCl 

Polymyxin B 

Terramycin 3.5 g EO ร 26.50 

Polymyxin B, Neomycin, 

Gramicidin 

Poly oph 10 ml ED ค 21.75 

Tobramycin sulfate Tobramycin 5 ml 0.3% ED ร 96.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramathibodi Ophthalmology Resident Manual                                          June 2018 34 
 
 

14b Eye Antiseptics with Corticosteroids 

  

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Dexamethasone 0.1%, 

Neomycin sulfate, 

Polymyxin B sulfate 

Maxitrol 3.5 g EO ค 84.75 

Dexamethasone 0.1%, 

Tobramycin sulfate 0.3% 

Tobradex 5 ml ED ร 143.00 

Dexamethasone 

phosphate 0.1% 

Chloramphenicol 0.5% 

CD Oph 5 ml ED ค 54.00 

Dexamethasone 

phosphate 0.1%, 

Moxifloxacin HCl 0.5% 

Vigadexa 5 ml ED ร 295.00 

Dexamethasone 

phosphate 0.1%, 

Neomycin sulfate 0.5% 

Dex-oph 4 ml ED ค 19.50 

Loteprednol Etabonate 

0.5%, Tobramycin 

sulfate 0.3% 

Zylet 5 ml ED susp ร 325.00 

Prednisolone acetate 

1%, Tobramycin sulfate 

0.3% 

Exopred 5 ml ED susp ร 161.00 

Soframycin, Gramicidin, 

Dexamethasone 

Sofradex 8 ml ED ค 84.75 
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14c Eye Corticosteroids 

 

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Dexamethasone sodium 

phosphate 

DexaGEL 5 g 1% EO ร 158.75 

Fluorometholone FML 5 ml 0.1 % ED   ค 57.50 

Loteprednol Etabonate Alrex 5 ml 0.2% ED ร 231.50 

Loteprednol Etabonate Lotemax 5 ml 0.5% ED   ร 313.00 

Prednisolone acetate Pred Forte 5 ml 1% ED ค 82.50 

 

 

14d Mydriatic Drugs 

 

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Atropine sulfate Isopto-Atropine 5 ml 1% ED ค 121.50 

Phenylephrine HCl Phenylephrine 5 ml 10% ED ค 113.25 

Tropicamide Mydriacyl 15 ml 1% ED ค 295.00 

 

14e Miotic Drugs 

 

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Carbachol Miostat 1.5 ml 0.01% ค 275.00 

Pilocarpine HCl Isopto-Carpine 15 ml 2% ED ก 117.75 

 

14f Antiglaucoma Preparation 

 

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Acetazolamide Diamox  250 mg Tab ก 3.00 

Betaxolol HCl Betoptic S 5 ml 0.25% 

ED 

ค 190.00 
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Bimatoprost 0.01% Lumigan     3 ml 0.01% 

ED 

ร 252.25 

Bimatoprost 0.03% 

Timolol maleate 0.5% 

Ganfort  3 ml ED ร 498.00 

Brimonidine tartrate Alphagan P 5 ml 0.15% 

ED 

ร 385.00 

Brimonidine tartrate 

0.2%, Timolol maleate 

0.5% 

Combigan   5 ml 0.2% ED ร 470.00 

Brinzolamide Azopt    5 ml 1% ED ร 295.25 

Brinzolamide 1%, 

Brimonidine 0.2% 

Simbrinza  5 ml ED ร 429.50 

Brinzolamide 1%, 

Timolol maleate 0.5% 

Azarga   5 ml 1% ED ร 349.50 

Carteolol HCl Arteoptic    5 ml 2% ED ร 232.00 

Dorzolamide HCl Trusopt    5 ml 2% ED ค 300.25 

Dorzolamide HCl 2%, 

Timolol maleate 0.5% 

Cosopt   5 ml 2% ED ง 355.75 

Latanoprost Xalatan    2.5 ml 0.005% 

ED 

ค 128.00 

Latanoprost 0.005%, 

Timolol maleate 0.5% 

Xalacom   2.5 ml ED ร 474.00 

Levobunolol HCl Betagan  5 ml 0.5% ED ร 138.00 

Tafluprost Taflotan    2.5 ml 0.0015% 

ED 

ร 494.00 

Timolol maleate Glauco-oph    5 ml 0.5% ED ก 31.00 

Timolol maleate Timolol maleate 5 ml 0.5% ED ก 69.25 

Travoprost Travatan  2.5 ml 0.004% 

ED    

ร 405.00 

Travoprost 0.004%, 

Timolol maleate 0.5% 

Duotrav 2.5 ml ED ร 571.00 

 

 

 

14g Ophthalmic Deongestants, Anesthetics, Anti-inflammatiories 
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Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Antazoline HCl 0.05%, 

Tetryzoline HCl 0.04% 

Hista-oph   10 ml ED ก 16.00 

Cyclosporine Restasis     30's 0.05% 

ED 

ร 1,162.00 

Disodium cromoglycate Vividrin    10 ml 2% ED ค 135.00 

Epinastine HCl Relestat    5 ml 0.05% ร 281.00 

Ketorolac tromethamine Acular    5 ml 0.5% ร 184.00 

Ketotifen fumarate Zaditen  5 ml 0.025% 

ED   

ร 344.00 

Naphazoline HCl 0.025%, 

Pheniramine maleate 

0.3% 

Naphcon-A   15 ml ED ร 124.25 

Nepafenac Nevanac    5 ml 0.1% ED ร 240.00 

Olopatadine Pataday    2.5 ml 0.2% ED ร 319.00 

Pemirolast Potassium Pemirox    5 ml 0.1% ED ร 128.00 

Tetracaine HCl Tetracaine    15 ml 0.5% ED ก 128.75 

 

 

14h Ophthalmic Lubricants 

 

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Carbomer, Sorbitol, 

Cetrimide (CTM) 

Vidisic gel   10 g Gel ข 100.00 

Carboxymethylcellulose 

sodium 0.5% 

Cellufresh MD  15 ml 0.5% ED   ร 159.00 

Carboxymethylcellulose 

sodium 0.5% 

Cellufresh 30's 0.5% ED   ร 242.00 

Carboxymethylcellulose 

sodium 1% 

Celluvisc 30's 1% ED ร 393.00 

Carboxymethylcellulose 

sodium 0.5% 

Optive   15 ml 0.5% ED ร 185.00 
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Glycerine 0.9% 

Carboxymethylcellulose 

sodium 0.5% 

Glycerine 0.9% 

Optive UD    30's 0.5% ED ร 338.50 

Carboxymethylcellulose 

sodium 0.5% 

Glycerine 1.0%, 

Prosorbate-80 0.5% 

Optive Advanced 15 ml 0.5% ED ร 263.50 

Diquafosol sodium Diquas 5 ml 3% ED ร 233.75 

Glycerine 1%, 

Prosorbate-80 1% 

Endura Lubricant 30's 1% ED ร 379.00 

Hyaluronate sodium 

0.1% 

Hialid  5 ml 0.1% ED   ร 167.50 

Hyaluronate sodium 

0.18% 

Vislube 0.3 ml     20's 0.18% 

ED 

ร 393.00 

Hydroxypropylmethylcel

lulose 0.3% 

Genteal      10 ml 0.30% 

ED 

ก 159.00 

Hydroxypropylmethylcel

lulose 0.3% 

Genteal Gel 10 g Gel ร 208.00 

Hydroxypropylmethylcel

lulose 0.5% 

Lac-Oph 10 ml 0.5% ED ก 20.75 

Hydroxypropylmethylcel

lulose 0.3% 

Natear 10 ml 0.30% 

ED   

ก 100.00 

Hydroxypropylmethylcel

lulose 0.3%, Dextran-70 

0.10% 

Tears Naturale Free 32's ED ง 258.00 

Hydroxypropylmethylcel

lulose 0.3%, Dextran-70 

0.10%, Polyquaternium 

Tears Naturale II   15 ml ED ก 179.00 

Polyethylene glycol-400 

0.4%, Propylene glycol 

0.3% 

Systane Ultra   10 m ED ร 178.00 

Polyethylene glycol-400 

0.4%, Propylene glycol 

0.3% 

Systane Ultra (UD) 28's ED ร 344.00 



Ramathibodi Ophthalmology Resident Manual                                          June 2018 39 
 
 

 

 

14i Other Eye Preparations 

 

Generic Trade Name Quantity Prep Ess. 

Code 

Price 

Aflibercept Eylea Intravitreal Vial 40 

mg/ml 

ร 49,612.75 

Bevacizumab Beva Eye injection Syringe 2.25 mg/ 

0.09 ml 

จ 2 1,200.00 

Bevacizumab Beva Eye Drop 4 ml 12.5 

mg/ml 

 10,902.00 

Bevacizumab Beva Eye Drop 4 ml 25 

mg/ml 

 21,703.00 

Dexamethasone Ozurdex Intravitreal 

Implant 

Syringe  ร 40,303.00 

Fluorescein sodium Fluorescein 5 ml 

Amp 

10% ค 292.00 

Indocyanine green Diagnogreen 25 mg 

Vial 

 ง 2,180.00 

Protein free 

hemodialysate 

Solcoseryl 5 g  ง 114.50 

Ranibizumab Lucentis Vial 2.3 mg/ 

0.23 ml 

ร 50,091.00 

Verteporfin Visudyne 15 mg 

Vial 

 ร 46,906.00 
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คําอธิบายบัญชียาสําหรบัโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสขุ 

 บัญชี ก หมายความวา รายการยามาตรฐานที่ใชในการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพที่พบบอย  มีหลักฐาน

ชัดเจนที่สนับสนุนการใช  มีประสบการณการใชในประเทศไทยอยางพอเพียง และเปนยาที่ควรไดรับการเลือกใชเปนอันดับ

แรกตามขอบงใชของยาน้ัน 

 บัญชี ข หมายความวารายการยาที่ใชสําหรับขอบงใชหรือโรคบางชนิดที่ใชยาในบัญชี ก ไมได หรือไมไดผล  หรือใช

เปนยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจําเปน 

 บัญชี ค หมายความวารายการยาที่ตองใชในโรคเฉพาะทางโดยผูชํานาญ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

ของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยสถานพยาบาลจะตอง 

  (1) มีมาตรการกํากับการใชยา 

  (2) มีความพรอม ต้ังแตการวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรกัษา เน่ืองจาก 

   (2.1) ถาใชยากลุมน้ีไมถูกตอง อาจเกิดพิษหรือเปนอันตรายตอผูปวย หรือเปนสาเหตุใหเกิดเช้ือ

ด้ือยาไดงาย หรอื 

   (2.2) เปนยาที่มีแนวโนมในการใชไมตรงตามขอบงช้ีหรือไมคุมคา หรอืมีการ 

นําไปใชในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใชที่จํากัด หรือมีประสบการณการใชในประเทศไทยอยางจํากัด 

 บัญชี ง หมายความวารายการยาที่มีหลายขอบงใชแตมีความเหมาะสมที่จะใชเพียงบางขอบงใช หรือมีแนวโนมจะ

มีการส่ังใชยาไมถูกตอง หรือเปนยาที่มีราคาแพง จําเปนสําหรับผูปวยบางราย  แตอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูปวย หรือกอ

ปญหาเช้ือดื้อยาที่รายแรง การสั่งใชยาใหสมเหตุผล คุมคา สมประโยชน สถานพยาบาลจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

 (1) ใชยาตามขอบงใชและเงื่อนไขที่กําหนด 

 (2) วินิจฉัยและส่ังใชยาโดยผูชํานาญเฉพาะโรคที่ไดรบัการฝกอบรมในสาขาวิชาที่เก่ียวของจากสถานฝกอบรม 

หรือไดรบัวุฒบิัตรหรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภาเทาน้ัน สาํหรับการส่ังยาในคร้ังตอไป สถานพยาบาลอาจ

มอบใหแพทยผูชํานาญรับผิดชอบในการส่ังยาได โดยตองอยูภายใตการกํากับดูแลของผูชํานาญเฉพาะโรคดังกลาว 

 (3) มีระบบกํากับประเมินและตรวจสอบการใชยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยตองเก็บขอมูลการใช

ยาเหลาน้ีเพื่อตรวจสอบในอนาคต 

 บัญชี จ หมายความวา 

 บัญชี จ(1) รายการยาสาํหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐที่มีการกําหนดวิธีการใช

และการติดตามประเมินการใชยาตามโครงการ โดยมีหนวยงานน้ันรับผิดชอบ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติเปนระยะตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาจัดเขาประเภทของบัญชียอยอื่น 

ในบัญชียาหลักตอไปเม่ือมขีอมูลเพียงพอ 

 บัญชี จ(2) รายการยาสําหรับผูปวยที่มีความจําเปนเฉพาะ ใหเขาถึงยาไดอยางสมเหตุผล คุมคาและย่ังยืน 

ซ่ึงมีการจัดกลไกกลางเปนพิเศษในกํากับการใชยาภายใตความรับผิดชอบรวมกันของระบบประกันสุขภาพ ซ่ึงดูแลโดย 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีแนวทางกํากับการใชยาตามภาคผนวก 3 

 “รายการยาสําหรับผูปวยที่มีความจําเปนเฉพาะ” ตามบัญชี จ(2) หมายความวา ยาที่จําเปนตองใชสําหรับผูปวย

เฉพาะราย โดยยามีความเหมาะสมที่จะใชเพียงบางขอบงใช หรือมีแนวโนมจะมีการสั่งใชยาไมถูกตอง หรือ เปนยาที่ตองอาศัย

ความรู ความชํานาญเฉพาะโรค หรือใชเทคโนโลยีขั้นสูง และ เปนยาที่มรีาคาแพงมาก หรือสงผลอยางมากตอความสามารถใน
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การจายทั้งของสังคมและผูปวย จึงตองมีระบบกํากับและอนุมัติการสั่งใชยา (authorized system) ท่ีเหมาะสมโดยหนวยงาน

สิทธิประโยชนหรือหนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมาย ท้ังน้ี เพื่อใหเปนไปตามขอบงใชและเงื่อนไขการส่ังใชยา จึงจะเกิด

ประโยชนสูงสุด สถานพยาบาลจะตองมีระบบการกํากับประเมินและตรวจสอบการใชยา และมีเก็บขอมูลการใชยาเหลานั้น

เพ่ือใหตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได 

 


