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ค ำน ำ 
 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ได้เริ่มเปิดกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจักษุ
วิทยำ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511 และได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรฝึกอบรมเป็นระยะเรื่อยมำ เพื่อให้หลักสูตรกำรฝึกอบรมมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมทันสมัย ทันต่อควำมก้ำวหน้ำในกำรตรวจวินิจฉัยและกำรดูแลผู้ป่วยทำงจักษุวิทยำ ที่มีควำม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ  โดยภำควิชำฯ ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่ำสุดในปี พ.ศ. 2553 และมี
แผนจะปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี อย่ำงไรก็ตำมในปี พ.ศ. 2558 แพทยสภำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรกำรฝกึอบรม
แพทย์ประจ ำบ้ำน และแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ให้เข้ำกับข้อก ำหนดของ World Federal of Medical Education (WFME)  
และรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมำยจำกแพทยสภำให้เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรฝึกอบรมแพทยประจ ำ
บ้ำนสำขำจักษุวิทยำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเกณฑ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจักษุวิทยำเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ ส ำเร็จในปีพ.ศ. 2560 ประกอบกับคณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี มีนโยบำยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน เรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพบัณฑิตขั้น
สูงสำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิก วิชำเอกจักษุวิทยำของมหำวิทยำลัยมหิดล ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น ภำควิชำจักษุวิทยำฯ 
จึงจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำ
จักษุวิทยำ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทั้งเกณฑ์มำตรฐำนของ World Federal of Medical Education เกณฑ์หลักสูตร
ของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพบัณฑิตขั้นสูงของ
มหำวิทยำลัยมหิดล 
 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มีควำมมุ่งมั่นที่จะผลิตจักษุแพทย์ ที่มีจริยธรรม มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงำนดูแลสุขภำพตำของประชำชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
สืบไป 
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อำจำรย์ นำยแพทย์วส ุ  ศุภกรธนสำร  รองประธำนคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสตูร 
อำจำรย์ แพทยห์ญิงวีรวรรณ  โชคทวีศักดิ ์  กรรมกำร 
อำจำรย์ แพทยห์ญิงวฎำกำร  วุฒิศิริ   กรรมกำร 
อำจำรย์ แพทยห์ญิงญำณนิ  สุวรรณ   กรรมกำร 
อำจำรย์ แพทยห์ญิงธำริกำนต ์  สุจิระกลุ   กรรมกำร 
อำจำรย์ แพทยห์ญิงภศัรำ  จงขจรพงษ ์  กรรมกำร 
อำจำรย์ นำยแพทย์กวิน  วณิเกยีรต ิ  กรรมกำร 
อำจำรย์ แพทยห์ญิงบญุยดำ  พุทธิรังษีวงศ ์  กรรมกำร 
อำจำรย์ แพทยห์ญิงบญุทิพย ์  ทิพย์สุริยำพร  กรรมกำร 
อำจำรย์ นำยแพทย์ธญัญทตั  ผดุงเกยีรตสิกุล  กรรมกำร 
อำจำรย์ นำยแพทยภ์ูริชญ ์  เพ็ชร์พิรณุ   กรรมกำร 
หัวหน้ำแพทยป์ระจ ำบำ้น     กรรมกำร 
นำงสำวศิรลิักษณ ์   พลฉกรรณ ์  เลขำนุกำร 
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ภำควิชำจกัษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 
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1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภำษำไทย)  หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ 
    ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
 (ภำษำอังกฤษ)  Residency Training in Ophthalmology 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร 
 ชื่อเต็ม 
 (ภำษำไทย)  วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
    สำขำจักษุวิทยำ 
 (ภำษำอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Ophthalmology 
 ชื่อย่อ 
 (ภำษำไทย)  ว.ว. สำขำจักษุวิทยำ 
 (ภำษำอังกฤษ)  Diploma Thai Board of Ophthalmology 
 
 ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ 
 (ภำษำไทย)  ว.ว. สำขำจักษุวิทยำ 
 (ภำษำอังกฤษ)  Diploma Thai Board of Ophthalmology หรือ 
    Dip., Thai Board of Ophthalmology 
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 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวทิยำลัยมหิดล 
 270 ถนนพระรำม 6 เขตรำชเทวี กทม. 10400 
 โทรศัพท์ (02) 201-1526, (02) 201-1533  โทรสำร (02) 201-1516 
 
 ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภำ 
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4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสตูร 
 4.1 ควำมเป็นมำ 
 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี เริ่มเปิดกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำ

จักษุวิทยำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยหัวหน้ำภำควิชำฯ ท่ำนแรก คือศำสตรำจำรย์นำยแพทย์อุทัย รัตนิน ร่วมกับ

คณำจำรย์ได้พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม โดยอำศัยแบบอย่ำงของกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนจักษุวิทยำของ

สหรัฐอเมริกำ เน้นให้มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้ภำคทฤษฏี และภำคปฏิบัติ สนับสนุนให้แพทย์ประจ ำบ้ำน

สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพัฒนำตนเองตลอดชีวิต  

 ภำควิชำฯ มีกำรปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เรื่อยมำ โดยปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่ล่ำสุดเมื่อปี พ.ศ. 

2553 และมีแผนจะปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี อย่ำงไรก็ตำม ประมำณปี พ.ศ. 2558 ได้รับทรำบจำกแพทยสภำว่ำ

แพทยสภำก ำลังจะปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน และแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ให้เข้ำกับ

ข้อก ำหนดของ World Federal of Medical Education (WFME) ภำควิชำฯ จึงได้ชะลอกำรปรับหลักสูตรออกไป 

บัดนี้แพทยสภำได้จัดท ำเกณฑ์หลักสูตร ที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดของ WFME เสร็จสิ้นแล้ว ภำควิชำฯ จึงได้

ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนจักษุวิทยำต่อไป 

 เมื่อวันท่ี 8 ธันวำคม 2558 คณบดี ศ.นพ.วินติ พัวประดิษฐ์ สิ้นสุดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และส่งมอบงำน

ต่อเนื่องให้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรำ ด ำเนินงำนต่อไป คณะฯ ได้มีกำรสัมมนำระดมสมอง เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์

ระดับคณะฯ ระหว่ำงวันที่ 20-21 มกรำคม 2559 และ 18-19 สิงหำคม 2559 โดยตั้งเป้ำหมำยทั้งในด้ำนกำรศึกษำ 

วิจัย บริกำร และกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ให้เป็นระดับ World class ทั้งนี้ด้ำนกำรศึกษำ ตั้งเป้ำหมำยว่ำบัณฑิตที่

จบจำกคณะฯ ต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล มุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำหลังปริญญำเพื่อผลิตผู้เช่ียวชำญ

เฉพำะทำง บัณฑิตจะต้องมีควำมเป็นสำกล มีศักยภำพทำงกำรวิจัย และเป็น Transformative leaderซึ่งภำควิชำฯ 

รับแนวนโยบำยของคณะฯ มำด ำเนินกำร 

 โรคและภำวะทำงจักษุวิทยำ ส่งผลให้ประชำกรทั่วโลกตำบอดและมีกำรมองเห็นบกพร่อง (visual 

impairment) จ ำนวนมำก ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวำรสำร Ophthalmology ปี 2013 รำยงำนว่ำมีคนตำบอดว่ำ 32 ล้ำน

คน และมีคนที่มี กำรมองเห็นบกพร่ องระดับปำนกลำงถึ งรุนแรงอีก  191 ล้ ำนคน (Ophthalmology 

2013;120:2377-2384) และจำกกำรส ำรวจภำวะตำบอด สำยตำเลือนรำง และโรคตำที่เป็นปัญหำสำธำรณสุข ในปี

พ.ศ. 2549-2550 พบว่ำในประเทศไทยมีคนที่ตำบอดและสำยตำเลือนรำงรำว 1.36 ล้ำนคน (Thai J Publ Health 

Ophthalmol 2007; 21(1):11-24.) ปัจจุบัน กำรตรวจวินิจฉัย และกำรรักษำโรคและภำวะที่ท ำให้ตำบอดและกำร

มองเห็นบกพร่อง ต้องท ำโดยจักษุแพทย์ และต้องอำศัยเครื่องมือพิเศษทำงจักษุวิทยำท่ีเฉพำะเจำะจง แพทย์ท่ัวไปที่

ไม่ใช่จักษุแพทย์ท ำได้เพียงคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยมำให้จักษุแพทย์วินิจฉัยและรักษำ และกำรที่ประเทศไทยเริ่มใช้

ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในปี 2545 ท ำให้มีผู้ป่วยเข้ำมำรับบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก องค์กำรอนำมัยโลก 

(World Health Organization, WHO) เป็นผู้น ำริเริ่มโครงกำรป้องกันตำบอดในระดับนำนำชำติ คือโครงกำร 

Vision 2020, The Right to Sight แนะน ำว่ำอัตรำส่วนจักษุแพทย์ต่อประชำกรที่เพียงพอควรมี 1:50,000 แม้

จ ำนวนจักษุแพทย์ในประเทศไทยในภำพรวมใกล้เคียงกับอัตรำดังกล่ำวแล้ว แต่ยังมีปัญหำในเรื่องกำรกระจำยตัว  
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จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรแพทย์ผู้เช่ียวชำญในประเทศไทยล่ำสุด ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2017 พบว่ำในอีกห้ำปีข้ำงหน้ำ 

ประเทศไทยจะยังคงขำดจักษุแพทย์ (Malaysian J Publ Health Med 2017; 17(2): 70-79.) 

 ในกำรจัดท ำหลักสูตรนี้ ภำควิชำฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง 

(stakeholder) โดยก ำหนดกลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี ้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยใน 

(Internal Stakeholders) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยนอก 

(External Stakeholders) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำน 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ ซึ่งรับนโยบำยมำจำก

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบด ี

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 

 นักศึกษำแพทย ์

 ผู้ร่วมปฏิบัติงำน ได้แก่ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่

เทคนิค และเจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ 

 ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่หน่วยงำนซึ่งบณัฑิตไป

ปฏิบัติงำน 

 กระทรวงสำธำรณสุข โดยเฉพำะ

คณะกรรมกำร Service plan สำขำจักษุ

วิทยำ 

 รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

 ศิษย์เก่ำ 

 

 ในกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ภำควิชำฯ ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของแพทย์ประจ ำบ้ำน และแพทย์

ประจ ำบ้ำนต่อยอด โดยจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในวันที่ 24 มิถุนำยน 2560 จัดประชุมร่วมคณำจำรย์และ

แพทย์ประจ ำบ้ำน ในวันที่ 4 กรกฎำคม 2560 และจัดประชุมคณำจำรย์ในวันที่ 3 ตุลำคม 2560 และวันที่ 31 

ตุลำคม 2560 นอกจำกนี้ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่ำ ในระหว่ำงกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี

ของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในระหว่ำงวันที่ 27-29 พฤศจิกำยน 2560 เพื่อน ำควำมเห็นจำก

ผู้เกี่ยวข้องมำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนร่วมให้มำกท่ีสุด 

 4.2 พันธกิจ 

 ในปัจจุบันวิทยำกำรและควำมก้ำวหน้ำในวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ด้วยองค์

ควำมรู้ที่เพ่ิมพูนข้ึนนี้เองท ำให้เป็นไปไม่ได้ที่แพทย์จะมีควำมรู้และสำมำรถรักษำโรคไดห้มดทุกแขนง ปัจจุบันแพทยม์ี

กำรแบ่งแยกกำรท ำงำนตำมสำขำต่ำง ๆ ส ำหรับควำมรู้ในด้ำนจักษุวิทยำก็เพิ่มพูนขึ้นท้ังในแนวกว้ำงและแนวลึกจน

แยกออกมำเป็นสำขำเฉพำะทำงสำขำหนึ่ง แพทย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตร์บัณฑิตจะมีควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป

ด้ำนจักษุวิทยำ แต่กำรที่จะวินิจฉัยและให้กำรรักษำโรคทำงจักษุวิทยำท่ีซับซ้อนไปกว่ำนั้นจ ำเป็นต้องกระท ำโดยจักษุ

แพทย์ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง ซึ่งมีควำมรู้ควำมช ำนำญทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์และควำมรู้พื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนทักษะในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยทำงด้ำนจักษุวิทยำ 

 พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชาฯ ก็เพ่ือฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจักษุ

วิทยา เพ่ือสร้างจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการ

รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในด้านจักษุ

วิทยา ซึ่งเป็นสำขำวิชำทำงกำรแพทย์เฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับโรคทำงตำ โครงสร้ำงโดยรอบ กำรท ำงำนของตำ กำร

มองเห็น กำรรักษำโรคทำงตำ ดังนั้นกำรฝึกอบรมนี้จะประกอบไปด้วยภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ โดยเน้นภำคปฏบิตัิ 
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เพื่อให้ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงเวชปฏิบัติที่ครอบคลุม เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมสำมำรถตรวจ 

วินิจฉัย และดูแลรักษำผู้ป่วยที่เป็นโรคตำที่เป็นปัญหำส ำคัญทำงสำธำรณสุขของประเทศได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถ

ปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้และสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย มีควำมเป็นมือ

อำชีพ มีเจตนำรมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

5.  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 แพทย์ท่ีจบกำรฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพำะทำงสำขำจักษุวิทยำต้องมคีุณสมบัติ และควำมรู้ควำมสำมำรถ

ขั้นต่ ำ ตำมสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ทั้ง 6 ด้ำน ดังนี ้ 

  

5.1. กำรดูแลผู้ป่วย (Patient Care) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถตรวจวินิจฉัย ให้กำรดูแลรักษำ (ซึ่งรวมถึงกำรป้องกันโรคและส่งเสริม

สุขภำพ รักษำ และฟื้นฟูสมรรถภำพ) แก่ผู้ป่วยทำงจักษุวิทยำด้วยควำมเมตตำ มีประสิทธิภำพ เหมำะสมส ำหรับ

ผู้ป่วยและสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 กำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย และวินิจฉัยโรค 

 กำรตัดสินใจให้กำรรักษำและติดตำมผล ตลอดจนทักษะในทำงหัตถกำร 

 

 5.2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ (Medical Knowledge) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแสดงให้เหน็วำ่มีควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์พื้นฐำนด้ำนชีวกำรแพทย ์(bio-medical) 

ด้ำนระบำดวิทยำและระบบสำธำรณสุข ตลอดจนควำมรู้เรื่องโรคทำงจักษุวิทยำท่ีจ ำเป็นในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 

 ควำมรู้วิทยำศำสตร์พื้นฐำนทำงจักษุวิทยำ (Anatomy, physiology, biochemistry, embryology, genetics, 

microbiology, pharmacology, pathology, optics, epidemiology) 

 ควำมรู้เรื่องโรคทำงจักษุวิทยำและควำมรู้ทำงกำรแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (General ophthalmology, ophthalmic 

subspecialties: cataract, glaucoma, uveitis, retina & vitreous, cornea & external diseases, 

oculoplastics & reconstructive surgeries, pediatric ophthalmology & strabismus, neuro-

ophthalmology, ophthalmic tumors) 

 

 5.3. กำรเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถตั้งค ำถำมทำงคลินิกจำกกำรดูแลผู้ปว่ย ค้นหำและประเมินข้อมูล หรือท ำ

กำรวิจัย และใช้หลักเวชปฏิบตัิเชิงประจักษ์ และประเมินตนเองจำกกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำทักษะกำรดูแลผู้ป่วย 

 สำมำรถค้นคว้ำ และวิพำกษ์และประเมินค่ำหลักฐำนและงำนวิจยัได ้

 สำมำรถท ำงำนวิจัยได ้

 เรียนรู้และเพิ่มประสบกำรณไ์ดด้้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติ และใฝเ่รียนรู้ตลอดชีวิต 
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 5.4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสำรกับผู้ป่วยและญำติ เพื่อนร่วมงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเหมำะสม 

 สื่อสำรและปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้

 สื่อสำรและให้ข้อมลูกับผู้ป่วยและญำติได้อย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

 น ำเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรำย ตลอดจนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะให้กับแพทย์ นักศึกษำแพทย์และบุคลำกร

ทำงสำธำรณสุขได ้

 

 5.5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแสดงพฤติกรรมแห่งวิชำชีพ (Professional behavior) ยึดมั่นต่อจริยธรรมวิชำชีพ 

และปฏิบตัิต่อผู้ป่วยด้วยควำมเมตตำ ไม่แบ่งแยกเพศ เศรษฐฐำนะ ศำสนำ หรือวัฒนธรรม 

 มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ ซือ่สัตย์ และมีควำมน่ำเชื่อถือ 

 ปฏิบัติตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรรักษำจริยธรรมแห่งวิชำชีพ 

 ดูแลรักษำผู้ป่วยโดยไม่แบ่งแยกเพศ เศรษฐฐำนะ ศำสนำ หรือวัฒนธรรม และยอมรับควำมแตกต่ำง 

 

 5.6. กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-Based Practice) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถปฏบิัติงำนดูแลผู้ป่วยได้ อย่ำงสอดคลอ้งกับระบบปฏิบัติงำนของ

สถำนพยำบำล และระบบสำธำรณสุขของประเทศ โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำโดยรวม 

 ปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วยได้อยำ่งสอดคล้องกับระบบปฏิบัติงำนของสถำนพยำบำล 

 ใช้ทรัพยำกรทำงสุขภำพอย่ำงเหมำะสม และปรับกำรดูแลรักษำผู้ป่วยให้สอดคล้องกับบริบทและระบบสำธำรณสุข

ของประเทศ 

 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 6.1 วิธีกำรให้กำรฝึกอบรม/หลักสตูร 

 เพื่อให้ได้จักษุแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะตำมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ภำควิชำฯ จัดประสบกำรณ์กำร

เรียนรู้ให้แก่แพทย์ประจ ำบ้ำน โดยให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถพัฒนำตนได้เต็มที่ตำมศักยภำพของตนเอง 

ครอบคลุมด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยจัดให้มีควำมสมดุลระหว่ำงภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ และด้วยเหตุที่

จุดประสงค์ต้องกำรสร้ำงจักษุแพทย์ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดี ภำควิชำฯ จึงเน้นกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ ในลักษณะ

เรียนรู้ไปในขณะปฏิบัติงำน (On the job training) และจัดสภำพแวดล้อมกำรฝึกอบรม ให้เรียนรู้กำรปฏิบัติงำน

ร่วมกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์แขนงอื่น ๆ เน้นหลักกำรใช้เหตุผลแบบวิทยำศำสตร์ และเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ 

(Evidence based medicine) เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และหล่อหลอมให้ผู้เข้ำรบักำรฝกึอบรมมีพฤติกรรมแหง่
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วิชำชีพที่เหมำะสม ทั้งนี้ต้องจัดให้มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน และมีควำมเหมำะสมไม่

กระทบต่อสุขภำพของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 เพื่อให้จักษุแพทย์ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรมมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกล่ำว ภำควิชำฯ จัดกำรเรียนกำรสอน 

และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และจัดให้มีกำรประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เข้ำรับ

กำรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ โดยก ำหนดระดับขั้นส ำคัญของกำรพัฒนำตน (Milestone) และประเมินแพทย์ประจ ำบำ้น 

เมื่อประเมินผ่ำนแล้ว จะเลื่อนระดับเข้ำในขั้นสูงต่อไป ในภำพรวมภำควิชำฯ มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำร

สอนแก่แพทย์ประจ ำบ้ำนดังนี้ ส ำหรับรำยละเอียดอยู่ใน ภำคผนวกที่ 4 

 Pre-Ophthalmology Residency Course 

 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ แพทย์ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถพัฒนำควำมรู้ และทักษะเพิ่มเติมจำกระดับ

แพทยศำสตร์บัณฑิต และพร้อมเข้ำรับกำรฝึกอบรม ภำควิชำฯ จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Pre-

Ophthalmology Residency Course) เพื่อเตรียมควำมพร้อมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ซึ่งด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ 2559 

 กำรปฐมนิเทศ (Orientation) 

 ภำควิชำจัดให้แพทย์ประจ ำบ้ำน เข้ำร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ เพื่อให้ทรำบกฎ ระเบียบ และ

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนโดยทั่วไปของคณะฯ มีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ห้องสมุดและสืบค้นข้อมูล จริยธรรม และกำร

สื่อสำร รับทรำบระบบสวัสดิกำรส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนที่คณะฯจัดให้ และเปิดโอกำสให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำ

จักษุวิทยำได้รู้จักคุ้นเคยกับแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำอื่น เพื่อเอื้อให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่น และเมื่อ

แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำมำในภำควิชำฯ จะมีกำรปฐมนิเทศที่ภำควิชำฯ อีกครั้ง เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ

เตรียมพร้อม และทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนและกำรเรียนรู้ในช่วงที่มำเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 กำรเรยีนกำรสอนในห้องเรียน (Academic Activities) 

 เมื่อแพทย์เข้ำมำในโครงกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจักษุวิทยำ ภำควิชำฯ จัดให้แพทย์ประจ ำบ้ำน

เข้ำรับกำรเรียนกำรสอนเรื่อง Epidemiology, Research methodology และ Basic statistics ซึ่งจัดสอนโดย

หน่วยระบำดวิทยำของคณะฯ นอกจำกนี้ฝ่ำยกำรศึกษำหลังปริญญำของคณะฯ ยังจัดกำรเรียนกำรสอนควำมรู้ที่

จ ำเป็น ทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ และควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ ที่จ ำเป็นเพื่อพัฒนำแพทย์ประจ ำบ้ำนให้มี

ศักยภำพรอบด้ำน ได้แก่ ควำมรู้วิทยำศำสตร์พื้นฐำน กฎหมำยทำงกำรแพทย์ กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรด้ำน

กำรเงิน เป็นต้น ซึ่งคณะฯ มีกำรปรับปรุงหัวข้อกำรเรียนกำรสอนนี้เป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยฯ ยัง

จัดกำรเรียนกำรสอน Soft-skills ซึ่งเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้บัณฑิต ได้แก่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรเป็นผู้น ำ กำร

บริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และกำรท ำงำนเป็นทีม เป็นต้น  

 กำรเรียนกำรสอนท่ีจัดขึ้นในภำควิชำฯ เนื่องจำกภำควิชำฯ เห็นว่ำกำรเรียนรู้ส่วนส ำคัญของแพทย์ประจ ำ

บ้ำนได้มำจำกกำรเรียนรู้และพัฒนำตนในขณะปฏิบัติงำน (On the job training) ดังนั้นจึงระวังกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนในห้องเรียนไม่ให้รบกวนกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน โดยปกติจัดในเวลำเช้ำวันจันทร์ อังคำร พฤหัส 

และวันศุกร์ก่อนที่แพทย์ประจ ำบ้ำนจะออกตรวจผู้ป่วยนอก หรือเข้ำห้องผ่ำตัด นอกจำกนี้อำจนัดสอนในเวลำอื่น 

ตำมโอกำสอ ำนวย กิจกรรมในห้องเรียนนี้ได้แก่ กำรบรรยำยโดยอำจำรย์ในภำควิชำฯ หรืออำจำรย์ที่เชิญมำจำก
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ภำยนอก Morning report, Journal club, Major review, Photo quiz, Interdepartment conference, Topic 

assignment เป็นต้น 

 รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ยังช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติมให้แพทย์ประจ ำบ้ำนจักษุ

วิ ท ย ำทั่ ว ป ร ะ เทศ  ไ ด้ แ ก่  Basic Science Course in Ophthalmology และ  Clinical Science Course in 

Ophthalmology ซึ่งภำควิชำฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำรับฟังกำรบรรยำยดังกล่ำว 

 กำรศึกษำด้วยตนเอง (Self–Directed Learning) 

 แนวทำงในกำรจัดกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนของภำควิชำฯ เน้นให้แพทย์ประจ ำบ้ำนศึกษำด้วยตนเอง 

โดยจัดให้มีห้องสมุด และระบบสำรสนเทศเพื่อให้ค้นคว้ำ นอกจำกน้ีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนส่วนใหญ่

เน้นให้แพทย์ประจ ำบ้ำนค้นคว้ำหำข้อมูลมำน ำเสนอ โดยอำจำรย์ท ำหน้ำที่เป็นผู้กระตุน้กำรเรียนรู ้(Facilitator) โดย

จะซักถำมเพื่อตรวจสอบว่ำแพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำใจถูกต้องเพียงใด และอธิบำยเพื่อให้เกิดควำมกระจ่ำง โดยมีแนวคิด

ว่ำหำกจัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่ไม่เป็นกำรป้อนให้ (Spoon feeding) มำกจนเกินไป จะท ำให้แพทย์ประจ ำ

บ้ำนคุ้นเคยกับกำรหำควำมรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิต 

 Grand round 

 เป็นกำรเรียนกำรสอนที่หอผู้ป่วย ท ำเป็นประจ ำทุกเช้ำวันพุธ โดยอำจำรย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 

แพทย์ประจ ำบ้ำน เดินเยี่ยมผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วย แพทย์ประจ ำบ้ำนรำยงำนประวัติผู้ป่วย และกำรดูแลรักษำ โดย

อำจำรย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และแพทย์ประจ ำบ้ำนจะซักถำม และอภิปรำยเกี่ยวกับผู้ป่วย เป็นกำรเรียนรู้ด้ำน

กำรตัดสินใจทำงคลินิก สอดแทรกควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ จักษุวิทยำ ตลอดจนกำรสื่อสำรให้สุขศึกษำ

แก่ผู้ป่วย และกำรดูแลรักษำผู้ป่วยภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงสังคม เศรษฐกิจและระบบบริกำรสุขภำพ 

 กำรดูแลผู้ป่วย (Patient Care) 

 หัวใจของกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนคือกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนได้มีโอกำสฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิกใน

กำรตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษำผู้ป่วย ภำควิชำฯ แบ่งกำรท ำงำนดูแลรักษำผู้ป่วยของอำจำรย์เป็น 5 สำย แต่ละสำย

จะมีวันออกตรวจผู้ป่วยนอก และเข้ำห้องผ่ำตัด และดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย โดยทุกสำยจะมีอำจำรย์ที่เชี่ยวชำญทำง

โรคส่วนหน้ำของดวงตำ และโรคส่วนหลังของดวงตำ แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับจัดสรรให้หมุนเวียนกันปฏิบัติงำนไป

ตำมสำย และจัดให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีโอกำสได้ตรวจผู้ป่วยคลินิกโรคตำเฉพำะทำง (Special Clinics) เช่น 

Cornea/External disease and Refractive Surgery, Glaucoma, Pediatric Ophthalmology &  Strabismus, 

Contact Lens, Low Vision, Neuro-Ophthalmology, Ophthalmic Plastic and Reconstruction, Retina, 

ERG และได้รับประสบกำรณ์กำรตรวจผู้ป่วย เช่น ตรวจกล้ำมเนื้อตำและตำเข ตรวจลำนสำยตำ ตรวจอัลตรำซำวน์ 

วัดสำยตำ ตรวจหลอดเลือดจอประสำทตำ เป็นต้น  

 ส ำหรับด้ำนกำรผ่ำตัดนั้น กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จะต้องเป็นไปโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ

ผู้ป่วยเป็นส ำคัญ ระยะแรกแพทย์ประจ ำบ้ำนจะสังเกตกำรณ์กำรผ่ำตัด และเข้ำช่วยผ่ำตัด เมื่อมีควำมรู้เพิ่มขึ้น และ

ผ่ำนกำรอบรมกำรผ่ำตัดในห้องปฏิบัติกำร (wet lab) แล้วจึงจะให้เริ่มผ่ำตัดภำยใตก้ำรควบคุมของอำจำรย์ และค่อย 

ๆ ให้ท ำเพิ่มมำกข้ึนตำมควำมสำมำรถจนกระทั่งสำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง 
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 แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรจัดให้อยู่เวรนอกเวลำรำชกำร เพื่อให้มีโอกำสได้เรียนรู้กำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทำงจักษุวิทยำ โดยในเวร จะมีแพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปีที่ 1, 2, 3 โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่เป็นผู้แนะน ำและ

ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้แก่รุ่นน้อง หำกมีกรณีที่ไม่แน่ใจ สำมำรถปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และอำจำรย์ได้

ตลอดเวลำ 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละรำย จะได้รับอนุญำตให้ดูแลผู้ป่วย ตลอดจนท ำหัตถกำรกับผู้ป่วยท่ีมีควำมซับซ้อน

เพิ่มขึ้น เมื่อพิสูจน์ได้ว่ำมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนได้ในระดับดังกล่ำว ซึ่งมีข้อแนะน ำไว้ใน milestone อำจำรย์

เป็นผู้ก ำกับดูแล (Supervision) ประเมินค่ำ (Appraisal) และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และเปิดโอกำสให้

แพทย์ประจ ำบ้ำนมีโอกำสพัฒนำตนเองได้เต็มที่ตำมศักยภำพที่เป็นไปได้ ส ำหรับกำรฝึกอบรม และกำรปฏิบัติงำน

ดูแลผู้ป่วยของแพทย์ประจ ำบ้ำน จะอยู่ในสำยตำของอำจำรย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด แพทย์ประจ ำบ้ำนในสำย 

ตลอดจนพยำบำล และทีมดูแลผู้ป่วย บรรยำกำศกำรฝึกอบรมเช่นนี้ จะหล่อหลอมให้แพทย์ประจ ำบ้ำนประเมิน

สมรรถนะของตนเอง ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อใช้ในกำรดูแลผู้ป่วย เป็นกำรฝึกอบรม

ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีพฤติกรรมที่ดแีห่งวิชำชีพ  

 กำรวิจัย 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรสอนในวิชำระบำดวิทยำ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ และต้องผ่ำนกำรอบรม

แนวทำงกำรปฏิบัติกำรวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice) ภำควิชำฯ จัดอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรวิจัยให้ และเมื่อผ่ำน

กำรฝึกอบรมไประยะหนึ่ง ภำควิชำฯ จะจัดให้มีกำรน ำเสนอหัวข้อวิจัย ซึ่งจะมีกำรซักถำม อภิปรำยโดยอำจำรย์และ

เพื่อนแพทย์ประจ ำบ้ำน เมื่อผ่ำนหัวข้อวิจัยแล้ว จะด ำเนินกำรส่งเรื่องขออนุมัติคณะกรรมกำรจริยธรรม แล้วจึง

เริ่มท ำงำนวิจัย และจะต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรวิจัย เมื่อเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลเสร็จ จะน ำเสนอผล

ในภำควิชำ จำกนั้นจะต้องน ำเสนอด้วยปำกเปล่ำ หรือเป็นโปสเตอร์ ในกำรประชุมวิชำกำร หรือตีพิมพ์ผลงำนใน

วำรสำรวิชำกำร 

 กำรประชุมวิชำกำร 

 ทุก ๆ ปี ภำควิชำฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร ซึ่งจัดโดยคณะฯ (ปีละครั้ง) และ

กำรประชุมวิชำกำรซึ่งจัดโดยรำชวิทยำลัยฯ (ปีละสองครั้ง) นอกจำกนี้ยังสนับสนุนให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำฟังกำร

ประชุมวิชำกำรซึ่งจัดโดยภำควิชำฯ เอง หรือกำรประชุมวิชำกำรอื่น ๆ  

 ส ำหรับกำรประชุมวิชำกำรในต่ำงประเทศ ภำควิชำฯ อนุญำตให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมกำรประชุม

วิชำกำรในต่ำงประเทศ และคณะฯ มีระบบสนับสนุนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนที่ไปน ำเสนอผลงำนในกำรประชุม

วิชำกำรในต่ำงประเทศอีกด้วย 

 กำรเลือกฝึกปฏิบตัิงำน (Elective) 

 ภำควิชำฯ อนุญำตให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเลือกไปฝึกปฏิบัติงำน หรือเรียนวิชำเลือก (Elective) ได้ตำม

อัธยำศัย โดยให้ไปในระหว่ำงฝึกอบรมช้ันปีที่สองเป็นเวลำหนึ่งเดือน และในระหว่ำงกำรฝึกอบรมช้ันปีที่สำมเป็น

เวลำหกสัปดำห์ ท้ังนี้แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำเรื่องขออนุญำตเพื่อให้ภำควิชำฯ พิจำรณำก่อนล่วงหน้ำ 
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กำรสอน (Teaching) 

 ภำควิชำฯ จัดตำรำงให้แพทย์ประจ ำบ้ำน หมุนเวียนกันสอนนักศึกษำแพทย์ ในวิชำจักษุวิทยำ เพื่อให้

แพทย์ประจ ำบ้ำนได้ทบทวนวิชำควำมรู้ และฝึกสอนนักศึกษำแพทย์ และเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงแพทย์รุ่นพีรุ่น่

น้อง โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 2 สอนในหัวข้อ Anatomy และPhysiology แพทย์ประจ ำบ้ำนปีท่ี 3 ควบคุมกำรท ำ 

Topic assignment ตำมหัวข้อที่นักศึกษำแพทย์สนใจเลือก รวมถึงกำรแจกผู้ป่วยและแนะน ำให้นักศึกษำแพทย์ 

เขียนรำยงำน 

 กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลผูป้่วย และกำรศึกษำ (Administration Participation) 

 ในระดับคณะฯ ทำงคณะฯ จัดให้แพทย์ประจ ำบ้ำนส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรดูแลแพทย์

ประจ ำบ้ำน และแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ร่วมให้ควำมคิดเห็นและช่วยจัดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศ กำรจัดกำรเรียน

กำรสอนแพทย์ประจ ำบ้ำน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 ในระดับภำควิชำฯ จัดให้มีตัวแทนแพทย์ประจ ำบ้ำน เข้ำร่วมประชุมทีมน ำทำงคลินิก (Clinical lead 

team) เป็นประจ ำ เพื่อให้มีกำรประสำนงำนในกำรดูแลผู้ป่วย และกำรปฏิบัติงำนในกำรฝึกอบรม นอกจำกนี้ยังให้

แพทย์ประจ ำบ้ำนให้ควำมคิดเห็นในกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน กิจกรรมกำรฝึกอบรม และกำรปรับปรุงหลักสูตร

ฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนในโรงพยำบำล และสถำบันฝึกอบรม 

 

Pa
tie

nt
 C

ar
e 

M
ed

ica
l 

Kn
ow

le
dg

e 

Pr
ac

tic
e 

Ba
se

d 

Le
ar

nin
g &

 

Im
pr

ov
em

en
t 

Int
er

pe
rso

na
l &

 

Co
m

m
un

ica
tio

n 

Sk
ills

 
Pr

of
es

sio
na

lis
m

 

Sy
ste

m
-B

as
ed

 

Pr
ac

tic
e 

Pre-Ophthalmology Residency Course       

Lecture       
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In-patient       
OPD       
OR       
Emergency       

Research       

Academic meeting       

Elective       

Teaching       

Administration participation       



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2560   13 

 

 6.2 เนื้อหำของกำรฝึกอบรม/หลักสูตร 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเกิดกำรเรียนรู้ผสมผสำนครบถ้วน  

ทั้ง 3 ด้ำน คือด้ำนควำมรู้ ด้ำนเจตคติ และด้ำนทักษะ โดยจัดให้มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  รวมทั้ง

กำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง และฝึกทักษะผ่ำนกำรปฏิบัติงำน และเปิดโอกำสให้แพทย์ประจ ำบ้ำนพัฒนำตนเอง

ให้เต็มที่ตำมศักยภำพ รำยละเอียดของเนื้อหำ แสดงไว้ในภำคผนวกที่ 2 

 ด้ำนควำมรู้  (Knowledge, Cognitive Domain) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนควรมีควำมรู้ในด้ำนวิทยำศำสตร์พื้นฐำนเกี่ยวกับจักษุวิทยำ (Basic science in 

Ophthalmology: Anatomy, Physiology, Embryology, Genetics, Biochemistry, Pharmacology, 

Pathology, Optics, etc.)  ควำมรู้ทำงกำรแพทย์พื้นฐำนที่จ ำ เป็นส ำหรับจักษุแพทย์  (General medical 

knowledge) ควำมรู้ด้ำนจักษุวิทยำ (General Ophthalmology, Cataract, Glaucoma, Cornea & External 

Diseases, Oculoplastics & Reconstructive Surgery, Pediatric Ophthalmology, Uveitis, Retina & 

Vitreous, Neuro-Ophthalmology, Refractive Management, etc.) ระบำดวิทยำ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ 

จักษุสำธำรณสุข 

 ด้ำนเจตคติ (Attitude, Affective Domain) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนควรแสดงพฤติกรรมแห่งวิชำชีพ (Professional Behavior) ได้แก่มีควำมรับผิดชอบใน

กำรดูแลผู้ป่วย ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญำติอย่ำงเสมอหน้ำ โดยไม่แบ่งแยก เพศ เศรษฐฐำนะ หรือวัฒนธรรม และ

ปฏิบัติตำมข้อบังคับด้ำนจริยธรรมของแพทยสภำ 

 ด้ำนทักษะ (Skills, Psychomotor Domain) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องมีทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ทักษะในด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ทักษะในกำรซัก

ประวัติ ตรวจร่ำงกำยและวินิจฉัยโรค ทักษะในด้ำนกำรรักษำ รวมทั้งทักษะด้ำนหัตถกำรต่ำง ๆ ทักษะด้ำนกำร

ตัดสินใจทำงคลินิก ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม ทักษะด้ำนวิจัยและกำรประเมินค่ำงำนวิจัย 

 

 6.3 ระยะเวลำของกำรฝึกอบรม 

 ระยะเวลำของกำรฝึกอบรม ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 36 เดือน โดยเริ่มกำรฝึกอบรมในเดือน กรกฎำคม ของทุก

ปี โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนจะผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำนต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรฝึกอบรม เมื่อผ่ำนกำรประเมินจะ

ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนที่ซับซ้อนมำกขึ้น แพทย์ประจ ำบ้ำนที่พัฒนะสมรรถนะได้ช้ำ สำมำรถรับกำรฝึกอบรม

เป็นเวลำนำนกว่ำ 36 เดือนได้ อย่ำงไรก็ตำมภำควิชำฯ ก ำหนดระยะเวลำสูงสุดที่แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำรับกำร

ฝึกอบรมเป็น 72 เดือน 

 

 6.4 กำรบริหำรจดักำรกำรฝึกอบรม 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรฝึกอบรมระดับหลังปริญญำ และประธำนหลักสูตรฝึกอบรม

แพทย์ประจ ำบ้ำน มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม ประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำน ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง 

ประเมินหลักสูตร ตลอดจนประกันคุณภำพของหลักสูตร  
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 6.5 สภำวะกำรปฏิบัติงำน 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ ออกแบบกำรฝึกอบรมของแพทย์ประจ ำบ้ำน โดยให้มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเรียนกำร

สอนภำคทฤษฎี และกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นกำรปฏิบัติงำน

ที่ต้องให้กำรดูแลรักษำแก่ผู้ป่วย เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ภำควิชำฯ มีระบบแบ่งกำรปฏิบัติงำนของ

อำจำรย์ และแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นสำย แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรดูแลจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนรุน่พ่ี แพทย์ประจ ำ

บ้ำนต่อยอด และอำจำรย์ และมีกำรประเมินสมรรถนะของแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นระยะ เมื่อผ่ำนกำรประเมินระดับ

หนึ่งจึงอนุญำตให้ปฏิบัติงำนที่ใช้ทักษะในระดับสูงขึ้นไปได้ นอกจำกนี้กำรท ำงำนร่วมกันเป็นสำยปฏิบัติงำนนี้ จะท ำ

ให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ก ำกับดูแล และปลูกฝังพฤติกรรมแห่งวิชำชีพให้แก่แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นน้อง และฝึกกำร

ท ำงำนร่วมกันเป็นทีม และท ำงำนร่วมกันกับเจ้ำหน้ำท่ีสำขำอ่ืน ๆ อีกด้วย 

 ในกำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วยนั้น ภำควิชำฯ ออกแบบกระบวนกำรฝึกปฏิบัติงำน โดยค ำนึงถึงควำมสมดุล

ระหว่ำงกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร และกำรปฏิบัติงำนเพื่อฝึกฝนทักษะ นอกจำกนี้ยังค ำนึงถึงช่ัวโมงกำรท ำงำนที่

เหมำะสม ไม่กระทบต่อสุขภำพของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ก ำหนดให้ระยะเวลำปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วย (รวมถึงกำร

ปฏิบัติงำนเวรดูแลผู้ป่วย นอกเวลำรำชกำร) สัปดำห์ละไม่เกิน 80 ช่ัวโมง 

 ภำควิชำฯ อนุญำตให้แพทย์ประจ ำบ้ำน เข้ำร่วมในกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจัดเป็นประจ ำโดยรำชวิทยำลัย

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Basic Science Course และ Clinical Science Course และให้แพทย์ประจ ำ

บ้ำนเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรประจ ำคณะฯ และกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี ซึ่งจัดโดยรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ส ำหรับกำรประชุมวิชำกำรอื่น ๆ ที่แพทย์ประจ ำบ้ำนสนใจ แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถขออนุญำตเช้ำ

ร่วมประชุม โดยต้องท ำเรื่องขออนุญำตล่วงหน้ำอย่ำงน้อยหนึ่งเดือน  

 เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และมีโอกำสเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนใน

ระบบสุขภำพให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ภำควิชำฯ อนุญำตให้แพทย์ประจ ำบ้ำน ช้ันปีที่สองและสำม สำมำรถเลือกไปฝึก

ปฏิบัติงำนนอกภำควิชำฯ ได้ 

 ภำควิชำฯ จัดสวัสดิกำร และค่ำตอบแทนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน (ชำวไทย) ได้แก่ ค่ำเวร ชุดเครื่องแบบ

ปฏิบัติงำน หอพัก หรือห้องพักส ำหรับผู้อยู่เวร และอนุญำตให้แพทย์ประจ ำบ้ำนลำป่วย หรือลำพักผ่อนได้ตำมสิทธิ 

ดังรำยละเอียดในคู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 

 6.6 กำรวัดและประเมินผล 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ มีนโยบำยในกำรวัดและประเมินผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือประเมินที่

หลำกหลำย เพื่อประเมินผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรมด้ำนต่ำง ๆ ท้ังหกด้ำน และควำมก้ำวหน้ำในกำรฝึกอบรม และใช้

ผลกำรประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถพัฒนำตนได้

เต็มตำมศักยภำพ โดยแบ่งเป็นกำรประเมินที่ด ำเนินกำรภำยในสถำบันระหว่ำงกำรฝึกอบรม และกำรสอบเพื่อ

วุฒิบัตรจักษุวิทยำ ซึ่งจัดสอบโดยรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

 กำรตัดสินผลกำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม ตัดสินผลโดยคณะกรรมกำรกำรศึกษำหลังปริญญำ ของ

ภำควิชำฯ หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินข้อเขียน สำมำรถสอบแก้ตัวได้ 3 ครั้ง ส ำหรับกำรประเมินภำคปฏิบัติ สำมำรถขอ
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ประเมินซ้ ำได้ 4 ครั้ง และหำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน สำมำรถอุทธรณ์ต่อประธำน

หลักสูตรได้ หำกมีปัญหำในกำรตัดสินผล จะน ำเรื่องเข้ำพิจำรณำในกำรประชุมภำควิชำฯ ผลกำรตัดสินของที่ประชุม

ภำควิชำฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรประเมินตำมล ำดับที่ภำควิชำฯ ก ำหนดแล้ว ภำควิชำฯ 

จึงจะส่งช่ือให้รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้ำสอบเพื่อวุฒิบัตรสำขำจักษุวิทยำ ที่จัดโดยรำช

วิทยำลัยฯ ต่อไป รำยละเอียดของกำรประเมินดูได้ใน ภำคผนวกที่ 5 

 

 6.6.1 กำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม ท่ีจัดโดยภำควิชำฯ 

 ภำควิชำฯ ใช้วิธีกำรประเมินท่ีหลำกหลำย เพื่อประเมินผลลัทธ์ของกำรฝึกอบรม ดังตำรำงต่อไปนี้ ทั้งนี้

ภำควิชำฯ แจ้งก ำหนดกำรของกำรประเมินไว้ในปฏิทินกำรศึกษำของภำควิชำฯ 
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Written examination (MTF, MCQ, 

Short Essay, etc.) 
      

Clinical skills assessment (EPA, 

DOPS, Surgery, etc.) 
      

Oral examination 
      

Staff assessment       

360 degree assessment       
Research       

ICO Examination       

       

 

 6.6.2 กำรประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ  

 เป็นกำรประเมินเพื่อกำรสอบวุฒิบัตรฯ สำขำจักษุวิทยำ ซึ่งรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดย

คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม (อฝส.) สำขำจักษุวิทยำ ที่

แพทยสภำมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ในเดือนกรกฎำคม ของ

ทุก ๆ ปี  
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 ภำควิชำฯ จะส่งช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่ผ่ำนกำรประเมินของภำควิชำฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมที่ 

อฝส. ก ำหนด วิธีกำรวัดและประเมินผล และเกณฑ์กำรตัดสิน จะเป็นไปตำมที่ อฝส. ประกำศ และต้องสอดคล้องกับ

ข้อบงัคับแพทยสภำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ กำรออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ  

 ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมิน และมีคุณสมบัติครบถ้วน อฝส. จะส่งรำยช่ือไปให้แพทยสภำ เพื่อออกวุฒิบัตรแสดง

ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ ส ำหรับผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน สำมำรถสอบแก้

ตัวได้ ตำมข้อก ำหนดของอผส. 

 

7. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 7.1 คุณสมบตัิของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

 กรณีทีผู่เ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เป็นชำวไทย ต้องมีคุณสมบัตสิอดคล้องกับข้อก ำหนดของแพทยสภำ 

 ได้รับปริญญำแพทยศำสตร์บัณฑติจำกสถำบันท่ีแพทยสภำให้กำรรับรอง 

 มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำที่ไม่อยูร่ะหว่ำงกำรถูกพักใช้ 

 มีคุณสมบัตคิรบตำมเกณฑ์ของแพทยสภำในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจักษุวิทยำ  

 ได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนของภำควิชำจักษุวิทยำ 

 กรณีทีผู่เ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เป็นชำวต่ำงชำติ 

 ได้รับปริญญำแพทยศำสตร์บัณฑติจำกสถำบันท่ีแพทยสภำให้กำรรับรอง หรือภำควิชำฯ เห็นว่ำไดม้ำตรฐำน 

 เข้ำใจและใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงดี หรือ พูดและฟังภำษำไทยได ้

 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนของภำควิชำจักษุวิทยำ 

 

 7.2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 ภำควิชำฯ รับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวนไมเ่กินศักยภำพท่ีได้รับอนุมัติจำกแพทยสภำ ซึ่งในปัจจุบัน 

ภำควิชำฯ รับแพทย์ประจ ำบ้ำนเขำ้รับกำรฝึกอบรม ไม่เกินปีละ 8 คน 

 

 7.3 กำรคัดเลือกผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม 

 ภำควิชำฯ จัดให้มีระบบกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส โดย

จัดให้มีคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ประวัติกำรปฏิบัติงำน และกำรสัมภำษณ์ เป็นต้น 

 ภำควิชำฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรตอบสนองกำรผลติจักษุแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบสุขภำพของประเทศไทย 

โดยผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม ท่ีจะจบไปเป็นอำจำรย์แพทย์ หรือมีต้นสังกัดจำกภำครำชกำร โดยเฉพำะจำก

หน่วยงำนท่ีให้บริกำรประชำชนท่ีอยู่ห่ำงไกล หรือขำดแคลนเป็นพิเศษ 

 ขั้นตอนในกำรรับสมัคร เป็นไปตำมระเบยีบและแนวทำงปฏิบัติของคณะฯ แพทยสภำ และรำชวิทยำลัยฯ  

 ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 
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8. อาจารย์ 

 ภำควิชำฯ จัดให้มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตำมที่รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และแพทยสภำก ำหนดไว้ โดยอำจำรย์ต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ สำขำจักษุวิทยำจำกแพทยสภำ 

หรือได้รับวุฒิบัตรจำกต่ำงประเทศที่มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน หรือหนังสืออนุมัติ  และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนหลัง

ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปี และประธำนคณะอนุกรรมกำรกำรศึกษำหลังปริญญำของภำควิชำฯ 

ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสำขำจักษุวิทยำเป็นเวลำ 8 ปีขึ้นไป 

 ภำควิชำฯ จัดให้มีคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยมีจ ำนวนอำจำรย์ไม่น้อยกว่ำที่รำชวิทยำลัยฯ ก ำหนด คือ

ไม่ต่ ำกว่ำสองเท่ำของจ ำนวนแพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละชั้นปี นอกจำกน้ียังจัดให้มีอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในอนุ

สำขำที่จ ำเป็นครบถ้วน ได้แก่ ด้ำนกระจกตำและกำรผ่ำตัดแก้ไขสำยตำ ด้ำนจอตำและวุ้นตำ ด้ำนต้อหิน ด้ำน จักษุ

วิทยำเด็กและตำเข ด้ำนศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้ำง ด้ำนประสำทจักษุวิทยำ ด้ำนจักษุวิทยำภูมิคุ้มกันและ

กำรอักเสบ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จะได้รับกำรก ำดับดูแล และให้ค ำแนะน ำและสั่งสอนจำกผูเ้ชี่ยวชำญ

ครบอนุสำขำ 

 ส ำหรับรำยนำมคณำจำรย์ประจ ำหลักสตูร แสดงไว้ในภำคผนวกที่ 1 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 ภำควิชำฯ จัดใหม้ีทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ให้เพียงพอต่อกำรฝึกอบรม ดังนี ้

 สถำนท่ี ห้องเรียน และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก เช่น โสตทัศนูปกรณ์ ท่ีเพียงพอส ำหรับกำรเรียนกำร

สอนด้ำนทฤษฎีและภำคปฏิบัต ิ

 กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมลูวิชำกำรที่ทันสมัย โดยมีห้องสมุดของคณะฯ และของภำควิชำฯ ซึ่งใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ ทีผู่้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำงวิชำกำรที่ทันสมัยได้โดยสะดวก 

 ภำควิชำฯ มีคณุสมบัติครบถ้วน ตำมเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพำะตำมที่ระบไุว้ในข้อบังคับของแพทยสภำ 

และผำ่นกำรตรวจประเมินโดยรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (เมื่อตลุำคม  2555) 

 มีผู้ป่วย ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพียงพอทั้งด้ำนปริมำณ และควำม

หลำกหลำย 

 มีกำรเข้ำถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงคลินิก และกำรเรยีนภำคปฏบิัติที่พอเพียงท่ีสนับสนุนกำรเรยีนรู้ 

 มีกำรใข้สื่ออิเล็กทรอนิกสส์ ำหรบักำรเรยีนรู้ ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกในกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกหลักจริยธรรม 

 จัดประสบกำรณ์กำรปฏิบตัิงำนเปน็ทีม ท ำงำนร่วมกับบุคลำกรวิชำชีพอ่ืน 

 มีกำรใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนแพทยศำสตร์ศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม จดักำรฝึกอบรม 

ประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำน และประเมินกำรฝึกอบรม 

 เปิดโอกำสให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำบันอื่น เช่นเข้ำเรียนใน

หลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน (Basic science course) และหลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก 
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(Clinical science course) ที่จัดโดยรำชวิทยำลัยฯ และเลือกเข้ำเรียนหรือฝึกอบรมในสถำบันอื่นทั้งในและนอก

ประเทศ 

  

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ มีกำรก ำกับดูแลให้กำรฝึกอบรมเป็นไปตำมแผน และหลักสูตรกำรฝึกอบรม โดย

คณะกรรมกำรกำรศกึษำหลังปริญญำ เป็นผู้ดแูลรบัผิดชอบ ประเมินในมิติต่ำง ๆ ของกำรฝึกอบรม ได้แก่พันธกิจของ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนโยบำยกำรรับสมัครผู้รับกำรฝึกอบรมและควำมต้องกำรของระบบสุขภำพ แผนกำรฝึกอบรม/

หลักสูตร ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่พึงประสงค์ แผนกำรฝึกอบรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของแผนกำรฝึกอบรม กำรวัด

และประเมินผล พัฒนำกำรของผู้รับกำรฝึกอบรม ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 

ตลอดจนสถำบันที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเลือกไป Elective เป็นต้น โดยท ำกำรประเมินตำมปกติทุกปี และประเมิน

ใหญ่ตำมรอบกำรปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 ทั้งนี้ข้อมูลน ำเข้ำ เพื่อใช้พิจำรณำ ได้แก่ข้อมูลจำกภำยนอกภำควิชำฯ ได้แก่แนวนโยบำยของประเทศ 

แพทยสภำและรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล

รำมำธิบดี และข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ใช้บัณฑิตซึ่งคณะฯ จัดส ำรวจเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ยังใช้ข้อมูลภำยใน ได้แก่ 

กำรประชุมแพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ร่วมปฏิบัติงำนและผู้ป่วย 

ตลอดจนข้อมูลกำรด ำเนินงำนในกำรฝึกอบรม และผลกำรประเมิน มำใช้ปรับปรุงกำรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภำพ

ยิ่งข้ึน 

  

11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

 ภำควิชำฯ มีแผนทบทวน/พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินแผนกำรฝึกอบรม 

ข้อมูลจำกกำรประกันคุณภำพ และควำมเปลี่ยนแปลงในองค์ควำมรู้และแนวทำงกำรดูแลรักษำโรคทำงจักษุวิทยำ 

โดยมีแผนจัดทบทวนใหญ่เป็นวงรอบทุก 5 ปี ซึ่งจะได้จัดท ำหลักสูตรเป็นลำยลักษณ์อักษร ครั้งต่อไปในปีพ.ศ. 2565 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

 ภำควิชำจักษุวิทยำฯ มีกำรบริหำรจัดกำรหลักสตูรฝึกอบรมอยำ่งเปน็ระบบ โปร่งใส และมีธรรมำภิบำลใน

ทุก ๆ ด้ำนของกำรฝึกอบรม โดยเน้นในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก ่

 คณำจำรย์ของภำควิชำฯ คัดเลือกผู้ที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และคุณธรรม ในจ ำนวน และควำม

หลำกหลำยของควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ให้ครอบคลุมเหมำะสมกับกำรฝึกอบรม และจัดบรรยำกำศในกำรท ำงำน

ให้คณำจำรย์มีควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำร และมีโอกำสพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และด้ำน

แพทยศำสตร์ศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

 กำรคัดเลือกผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นไปอย่ำงโปร่งใส สอดคล้องกับศักยภำพกำรฝึกอบรมของภำควิชำฯ 

และแนวนโยบำยของคณะฯ และรำชวิทยำลัยฯ 
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 กำรตัดสินและประเมินผลกำรฝึกอบรม เป็นไปอย่ำงมีระบบ ครอบคลุมในทุกมิติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

สำมำรถสอบถำม และอุทธรณ์ผลกำรประเมินได้ ตำมระบบอุทธรณข์องภำควิชำฯ 

 

13. การประกันคุณภาพ 

 เพื่อเป็นกำรประกันว่ำภำควิชำฯ จัดกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรอย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อให้สำมำรถผลิตจักษุ

แพทย์ผู้เช่ียวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มึคุณภำพตำมที่คณะฯ ผู้รับบริกำร และสังคมต้องกำร ภำควิชำฯ มีกำร

ด ำเนินกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังน้ี 

 13.1 กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมภำยใน 

 มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรฝกึอบรม ซึ่งด ำเนินกำรโดยคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โดย

จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงน้อยทุก 2 ปี 

 13.2 กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมภำยนอก ด ำเนินกำรโดยรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งจะด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำบันทุก 5 ปี 
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รายการภาคผนวก 

 

ภำคผนวกที่ 1 รำยนำมคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ภำคผนวกที ่2 รำยละเอียดเนื้อหำของหลักสูตร 

ภำคผนวกที ่3 รำยละเอียดกำรฝึกอบรม ค ำอธิบำยรำยวิชำ และแผนกำรสอน 

ภำคผนวกที ่4 ขั้นตอนและควำมก้ำวหน้ำในกำรฝึกอบรม (Milestone) 

ภำคผนวกที ่5 กำรประเมินผล 
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ภาคผนวกที่ 1 
รายนามคณาจารย์ประจ าภาควิชา 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ข้อก ำหนด 
 อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ เพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ
ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ ของแพทยสภำหรือจำกต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำและ
จะต้องปฏิบัติงำนทำงด้ำนจักษุวิทยำมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หลัง จำกได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ  
 

1. อาจารย์ประจ า 

ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 
1 รองศำสตรำจำรย ์นำยแพทย์วิชัย  ประสำทฤทธำ 

Associate Professor Wichai Prasartritha         
Certificate in Vitreoretinal disease, New York 
Eye and Ear Infirmary, New York, U.S.A.: 1992   
Residency Training in Ophthalmology Faculty 
of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University: 1986 - 1989 
Faculty of Medicine, Chulalongkorn 
University, Thailand:1980 – 1982 
Faculty of Science, Chulalongkorn University, 
Thailand:1977 – 1980 

2 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ชัยวัฒน์  ทีฆเสนีย ์  
Professor Chaiwat  Teekhasaenee 

Certificate in Cornea (Research fellowship 
Department of Applied Biological Science)           
Massachusetts Institute of Technology, USA: 
2529 
Certificate in Cornea (Clinical fellowship) 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary,   
Harvard Medical School, USA: 2529 
Certificate in Glaucoma  (Clinical fellowship) 
New York Eye & Ear Infirmary,  
New York Medical College, USA: 2528 
Certificate in Glaucoma  (Research 
fellowship) New York Eye & Ear Infirmary, 
New York Medical College, USA:2527 
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ ในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม แพทยสภำ ประเทศไทย: 2526 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดีมหำวิทยำลัยมหิดล  ประเทศไทย:2521 
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ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

3 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์พรชัย  สิมะโรจน ์  
Professor   Pornchai Simaroj 

วุฒิบัตรทำงจักษุวิทยำ โรงพยำบำลรำมำธิบดี: 2530 
ประกำศนียบัตร แพทย์เวชศำสตร์กำรบิน  กรม
แพทย์ทหำรอำกำศ: 2526    
แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์   
โรงพยำบำลรำมำธิบดี:  2524    

4 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ภฤศ  หำญอุตสำหะ 
Associate Professor Prut  Hanutsaha 

Certificate in Vitreous Fellowship  Manhattan 
Eye, Ear & Throat Hospital ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ: 2538 
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม  แพทยสภำ  ประเทศไทย: 2535  
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์  กำรแพทย์
คลินิก (จักษุวิทยำ)บัณฑิตวิทยำลัย หำวิทยำลัย
มหิดล : 2533 
แพทยศำสตรบัณฑิต  คณะแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย : 2529 

5 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์อนุชิต  ปุญญทลังค ์  
Associate Professor Anuchit Poonyathalang 

Fellowship Training Neuro-Ophthalmology  
Case Western reserve University, Cleveland, 
USA :1994-1995 
Research Fellowship Neuro-Ophthalmology 
Kitasato University, Tokyo, Japan  Residency 
Training in Ophthalmology Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University:1989-1992 
Ophthalmologic Practice in Ophthalmology 
Faculty of Medicine Songklanakarindh 
Hospital, Songklanakarindh  University:1986-
1989 
Faculty of Medicine Chulalongkorn 
University:1980-1986 

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์กติกิุล ลีละวงศ ์  
Assistant Professor Kitikul  Leelawongs  

Fellowship in Vitreoretinal Diseases 
Augenklimik University   สหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี : 2538  
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ   ในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม   แพทยสภำ:  2536 
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ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

  ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์  กำรแพทย์
ค ลิ นิ ก  (จั ก ษุ วิ ท ย ำ )  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย ำ ลั ย 
มหำวิทยำลัยมหิดล: 2534   แพทยศำสตรบัณฑิต    
ค ณ ะ แ พทย ศ ำสต ร์ โ ร งพย ำ บำ ล ร ำม ำ ธิ บดี   
มหำวิทยำลัยมหิดล: 2530 

 
7 รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงอำภทัรสำ  เล็กสกุล  

Associate Professor Apatsa  Lekskul  
Certificate in Pediatric Massachusetts, 
Children’s Hospital, Boston, USA.: 1997-1998 
Certificate in Proficiency of  Ramathibodi 
Hospital, Mahidol University  
Ophthalmology, Thai Board: 1992-1995 
M.D.  Ramathibodi Hospital Mahidol 
University: 1983-1989 
 

8 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงวรนิทร จักรไพวงศ์    
Assistant Professor Varintorn Chuckpaiwong     

ประกำศนียบัตรผู้เช่ียวชำญเฉพำะ ด้ำนกระจกตำ
และกำรผ่ำตัดแก้ไขสำยตำ Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary, Harvard Medical School, 
Boston, USA:2547 
ประกำศนียบัตรผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนกระจกตำ
แ ล ะ ก ำ รผ่ ำ ตั ด แ ก้ ไ ข ส ำ ย ต ำ          Emory 
University, Atlanta, USA:2546     
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ 
วิชำชีพเวชกรรม แพทยสภำ ประเทศไทย:2545 
ประกำศนียบัตรช้ันสูงทำง    วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คลินิก (จักษุวิทยำ )บัณฑิตวิทยำลัย  ประเทศ
ไทย:2542 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  ประเทศไทย:2538 
 

9 อำจำรย์ นำยแพทย์พรชัย  มไหสวริยะ   
Pornchai  Mahaisavariya 

Optic and Refraction Exam, Glasgow: 1994 
MRCophth England: 1994 
PLAB Test , London: 1993 
Part 1 FCOphth,London: 1991 
MD. Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
,Mahidol University:1980-1986 
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ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

10 รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงเกวลิน  เลขำนนท ์  
Associate Professor Kaevalin  Lekhanont     

Certificate, Research fellowship in Cornea & 
Refractive Surgery,   Wilmer Eye Institute, 
Johns Hopkins University, Baltimore, 
USA:2005-2006 
Certificate, Clinical fellowship in Cornea& 
Refractive Surgery, Department of 
Ophthalmology, Ramathibodi Hospital,   
Mahidol University:2004-2005       
Diplomat, Thai Board of Ophthalmology, 
Department of Ophthalmology, Srinagarind 
Hospital, Khonkaen University:2000-2003 
Certificate, Basic and Clinical Science in 
Medicine, Faculty of Postgraduates, 
Khonkaen University:2000                                        
MD graduate with first class honours, 
Facultyof Medicine, Chulalongkorn 
University:1993-1998 
 

11 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงโสมศิริ  สุขะ
วัชรินทร์  
Assistant Professor Somsiri  Sukavatcharin  
  

Research Fellowship and Clinical Observer in 
Ocular Inflammation and Ocular Pathology, 
Doheny Eye Institute, University of Southern 
California, USA:2005-2006 
Clinical Fellowship in Medical and Surgical 
Retina, Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University, Bangkok, Thailand:2004-2005 
Residency training in Ophthalmology, 
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 
Bangkok, Thailand:2001-2004 
Postgraduate National Service as a general 
practitioner, Srisaket General   
Hospital, Srisaket, Thailand:1999-2001 
Doctor of Medicine, Ramathibodi Hospital, 
Mahidol University, Bangkok:1992-1998 
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ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

12 อำจำรย์ นำยแพทย์วสุ  ศุภกรธนสำร       
Wasu  Supakontanasan    

Research Fellowship in Ophthalmology – 
Glaucoma Service, Wilmer Eye 
Institute, Johns Hopkins University, 
Baltimore, Maryland, USA:2011 
Fellowship in Glaucoma, Faculty of 
Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University :2008 
Certificate, International Clinical Science 
Assessment for Ophthalmologist :2007 
Diploma, Thai Board of Ophthalmology:2007 
Graduate Diploma in Clinical Science 
(Ophthalmology), Department of 
Ophthalmology, Faculty of Medicine, 
Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University:2005 
Doctor of Medicine (Second Class Honor), 
Faculty of Medicine, Khon Kaen 
University:2001 

13 อำจำรย์ แพทย์หญิงดวงเนตร  โรจนำภรณ ์     
 Duangnate  Rojanaporn  

Research Fellow in Ocular Oncology, Wills 
Eye Institute,  Philadelphia, USA: 2012 
Clinical observational fellow, Charles retina 
institute, Memphis, USA: 2009 
International Retinal Fellow, Retina Unit, 
Department of  Ophthalmology, New York 
Eye and Ear Infirmary,  New York, USA 
(Funded by International Council of 
Ophthalmology) :2009 
Clinical Vitreoretinal Fellow, Department of 
Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, 
Mahidol University:2008 
Resident, Department of Ophthalmology, 
Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University:2007 
MD graduate, Faculty of Medicine, Siriraj 
Hospital, Mahidol University:2001 
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ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

14 อำจำรย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ  โชคทวีศักดิ์      
Weerawan  Chokthaweesak  

Oculoplastic (Ophthalmic Plastic and 
Reconstructive Surgery), Medicine, 
Department of Ophthalmology, University of 
California  Sandiego,USA:2009 
Fellowship in Oculoplastic, Faculty of 
Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University:2005 
Ophthalmology Resident, Department of 
Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiang 
Mai University:2003 
MD. (Second Class Honors)  
Faculty of Medicine, Srinakharinwirot 
University: 1997 
 

15 อำจำรย์ แพทย์หญิงวฎำกำร  วุฒิศิร ิ              
Wadakarn  Wuthisiri   

Ocular Genetic and pediatric ophthalmology, 
Wills Eye Institute,USA: 2013 
Fellowship in Pediatric Ophthalmology and 
Strabismus, Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University: 2012 
Resident, Faculty of Medicine, Ramathibodi 
Hospital, Mahidol University, :  2010 
MD graduate, Faculty of Medicine, 
Ramathibodi Hospital, Mahidol University,  
Bangkok, Thailand  : 2004 
 

16 อำจำรย์ แพทย์หญิงญำณิน  สุวรรณ           
Yanin  Suwan 

Einhorn Clinical Research Center     Research 
fellow New York Eye and Ear Infirmary of 
Mount SinaiNew York, United States June 
2015- December: 2016     
New York Eye and Ear Infirmary Glaucoma 
research fellowof Mount Sinai. July :2015  
Department of Ophthalmology,Certificate in 
GlaucomaFaculty of Medicine,    
Ramathibodi HospitalMahidol University July 
:2010 – 2011    



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2560   27 

 

ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

  Department of Ophthalmology, Thai 
Board of Ophthalmology 
Faculty of Medicine,     Prince of Songkla 
University,Songkhla, Thailand :April 2006 – 
June 2010 
MD Faculty of Medicine Chulalongkorn 
University,Bangkok, Thailand:1999 – March 
2004 

 
17 อำจำรย์ แพทย์หญิงธำริกำนต ์ สุจิระกุล 

Tharikarn  Sujirakul    
International retina fellow in medical retina 
with Prof. Lawrence A. Yannuzzi,Vitreous-
Retina-Macula Consultants of New York, 
USA:2014 
Fellow of International council of 
Ophthalmology in hereditary retinal 
dystrophy and electrophysiology with 
Assoc.Prof. Stephen H. Tsang, Columbia 
University,  
New York, USA:2013-2014 
Fellowship training in Vitreoretinal Surgery, 
Ramathibodi Hospital:2010-2011 
Observership in Electrophysiology with 
Prof.Graham E. Holder, Moorefiled Eye 
Hospital, London, UK :2010  
Residency training in Ophthalmology, 
Ramathibodi Hospital:2007-2009 
Certificate of Basic Sciences in 
Ophthalmology ,Khonkean University:2007   
Medical Degree with First Class Honor, 
Faculty of Medicine 
Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University:1998-2003      
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18 อำจำรย์ แพทย์หญิงภศัรำ  จงขจรพงษ ์   
Passara  Jongkhajornpong  

ประกำศนียบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม (กระจกตำและกำรผ่ำตัด
แก้ไขสำยตำ)รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ประเทศไทย:2557 
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม (จักษุวิทยำ)แพทยสภำ ประเทศ
ไทย:2555 
แพทยศำสตรบัณฑิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประเทศไทย:2549 
 

19 อำจำรย์ นำยแพทย์กวิน   วณิเกียรต ิ 
Kavin  Vanikieti  

Department of Ophthalmology, Neuro-
ophthalmology fellowship 
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 
Mahidol University: July 2014 – 2015    
Department of Ophthalmology,Resident, 
Ophthalmology Faculty of Medicine,                                                                          
(Chief resident)     Ramathibodi Hospital 
Mahidol University :June 2011 – May 2014 
Faculty of Medicine ,Medical student   
Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand: June 2002 – March 2008 
 

20 อำจำรย์ แพทย์หญิงบญุยดำ  พุทธิรังษีวงศ์ 
Bunyada  Putthirangsiwong              

Fellowship training in Oculoplastic and 
Reconstructive Surgery, Ramathibodi 
Hospital, Mahidol University, Thailand: 2014-
2016 
Residency training in Ophthalmology, 
 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital,   
Mahidol University, Thailand:2007-2010 
Medical Degree ,Faculty of Medicine 
Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University:2004 
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ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

21 อำจำรย์ แพทย์หญิงบญุทิพย ์ ทิพย์สุริยำพร 
  
Boontip  Tipsuriyaporn             

Fellowship training in vitreoretinal surgery, 
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 
Thailand: 2013-2015 
Residency training in Ophthalmology, 
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital,   
Mahidol University, Thailand:2010-2013 
Medical degree with First Class Honor from 
Faculty of Medicine, Srinakarinwirot 
university, Thailand: 2001-2007 
 

 
อาจารย์ประจ าจากต่างภาควิชาฯ 
ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงปนิษฐำ  

จินดำหรำ   
Panitha Jindahra 
จำกภำควิชำอำยุรศำสตร ์

Doctor of philosophy in Neurology, 
University College London, UK:2011 
Diploma in Clinical Neurology Institute of 
neurology, University College London, 
UK:2005 
Diploma of the Thai board of neurology 
Ramathibodi hospital, Mahidol 
University.:2004 
Doctor of Medicine, Mahidol 
University:1998 
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ผู้ช่วยอาจารย์ 
ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

1 อำจำรย์ นำยแพทย์ภรูิชญ์       เพ็ชร์พิรุณ 
Purit  Petpiroon 

Fellowship in Glaucoma คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบด:ี 2561 
วุฒิบัตรจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบด:ี 2560 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบด:ี 2554 

2 อำจำรย์ นำยแพทย์ธัญญทัต  ผดุงเกียรตสิกุล 
Tanyatuth  Padungkiatsagul 

Fellowship in Neuro-Ophthalmology คณะ 
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี: 2561  
วุฒิบัตรจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบด:ี 2560 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบด:ี 2553  

3 
 
 
 
 

อำจำรย์ แพทยห์ญิงนนชยำ   ลิ่มเจริญ 
Nonchaya  Limcharern 
 
 
 

วุฒิบัตรจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบด:ี 2553 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร:์ 2547 

4 อำจำรย์ นำยแพทยณ์รงค์      สำมิภักดิ ์Narong  
Samipak 
 

Fellowship in Neuro-Ophthalmology คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี: 2559  
วุฒิบัตรจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น: 2556 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบด:ี 2550  
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อาจารย์พิเศษ 

ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 
1 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์รุ่งโรจน์ เลิศ

วิทยำสกุล  
Associate Professor Rungroj 
Lerdvitayasakul     
 

วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ,แพทยสภำ   ประเทศไทย: 2531 
ประกำศนียบัตรช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์คลินิก 
(จักษุวิทยำ)บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล ประเทศ
ไทย:  2529 
แพทยศำสตรบัณฑิ ต ( เ กี ย รติ นิ ยมอั นดั บ  1 )คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีมหำวิทยำลัยมหิดล 
ประเทศไทย: 2524   
วิทยำศำสตรบัณฑิต คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัย มหิดล 
ประเทศไทย: 2522 
 

2 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ทวีกิจ น่ิมวร
พันธุ ์
Associate Professor Taweekit  
Nimvorapun   
 

วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี : 2538 
ประกำศนียบตัรช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลยัมหดิล:2536 
ประกำศนียบตัรช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำล
รำมำธิบดี : 2524 
วิทยำศำสตร์บัณฑิต วิทยำศำสตรก์ำรแพทย์คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  :2522 
 

3 
 

รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงโสฬส วุฒิ
พันธ ์  
Associate Professor Sorot Wuttiphan  

Fellowship in strabismus & ocular  motility The 
Royal Eye-Ear Hospital Australia: 2539 
วุฒิบัตรจักษุวิทยำมหำวิทยำลัยมหิดล: 2533  
แพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหิดล: 2526 
วิทยำศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหิดล: 2524  

4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์พิศษิฐ์ ปรีชำ
วัฒน ์  
Assistant Professor Pisit  Preechawat 

Certificate in Neuro-ophthalmology Emory 
University, USA: 2549 
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร     ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม สำขำจักษุวิทยำ แ พ ท ย ส ภ ำ 
ประเทศไทย: 2545    
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ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

  ประกำศนียบัตรแสดงควำมรู้ ค ว ำ ม ช ำ น ำ ญ ใ น ก ำ ร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมมหำวิทยำลัยมหิดล ประเทศไทย
สำขำจักษุประสำท:2546  
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก 
(จักษุวิทยำ)มหำวิทยำลัยมหิดล : 2543 
แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม อั น ดั บ  1 )
มหำวิทยำลัยมหิดล : 2539 
 

5 อำจำรย์ แพทย์หญิงธำริน ี เสง่ียมพร
พำณิชย์     
Tarinee  Sangiampornpanit  

Fellowship in Cornea Sydney Eye Hospital: 2548 
วุฒิบัตรจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  โ ร งพยำบำล
รำมำธิบดี : 2547      
 แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี : 2541  

 
6 อำจำรย์ แพทย์หญิงทัศนีย ์ ศิริกุล  

Tasanee  Sirikul    
 
 
 
 

Fellowship in Cornea ค ณ ะ แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์  
โรงพยำบำลรำมำธิบดีวุฒิบัตร: 2548 
วุฒิบัตรจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  โ ร งพยำบำล
รำมำธิบดี: 2547 
แพทยศำสตรบัณฑิต ค ณ ะ แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์  
โรงพยำบำลรำมำธิบดี: 2541 
 

7 อำจำรย์ แพทย์หญิงสิรีธร  ครูะทอง  
Sireedhon  Kurathong   

ประกำศนียบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุประสำทคณะแพทยศำสตร์
รำมำธิบดี : 2554   
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม สำขำจักษุวิทยำแพทยสภำ : 2552             
แพทยศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2)      คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล: 2547 

8 อำจำรย์ แพทย์หญิงสุธำภัทร์  นิลพัฒนำกร 
Suthaphat  Nilphatanakorn 

Fellowship in Glaucoma ค ณ ะ แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี: 2559  
วุฒิบัตรจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  โ ร งพยำบำล
รำมำธิบดี: 2548 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี: 2552  
 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2560   33 

 

ล ำดับ รำยชื่อ คุณวุฒิ 

9 อำจำรย์ นำยแพทย์พฤทธิ์    เครือชัยพินิต 
Parut  Kruachaipinit   

Fellowship in Oculoplastic Surgery ค ณ ะ 
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี: 2555    
วุฒิบัตรจักษุวิทยำ  คณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำล
รำมำธิบดี: 2552  
แพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี: 2546 

10 อำจำรย์ แพทย์หญิงปัฐมำ   วงศ์วัฒนะเดช 
Pattama   Wongwatthanadej   

Fellowship in Oculoplastics Centre Hospitalier 
Jules-Gonin Eye Hospital,Universitaire Vaudois, 
Switzerland: 2553    
Fellowship in Oculoplastics ค ณ ะ แ พทย ศ ำ ส ต ร์  
โรงพยำบำลรำมำธิบดี: 2552 
จักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี : 
2550 
แพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี: 2544   

11 อำจำรย์ แพทย์หญิงณัษฐำ จองพิศำล 
Natha  Chongpison 

ประกำศนียบัตรแสดงควำมรู้ ค ว ำ ม ช ำ น ำ ญ ใ น ก ำ ร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ส ำ ข ำ จั ก ษุ ต ก แ ต่ ง แ ล ะ
เสริมสร้ำงAcademic medical center, University of 
Amsterdam, The Netherlands: 2558  
ประกำศนียบัตรแสดงควำมรู้ ค ว ำ ม ช ำ น ำ ญ ใ น ก ำ ร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุตกแต่งและเสริมสร้ำง
มหำวิทยำลัยมหิดล : 2553    
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม สำขำจักษุวิทยำแพทยสภำ : 2550              
แพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหิดล : 2545     

12 อำจำรย์แพทย์หญิงวชิรำ สนธิไชย Fellowship in Cornea and Refractive surgery ค ณะ
แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี :  2561 
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ วิชำชีพ
เวชกรรม แพทยสภำ ประเทศไทย:2558 
แพทยศำสตรบัณฑิตคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
มหำวิทยำลัยมหิดล  ประเทศไทย:2552 
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ตำรำง แสดงจ ำนวนอำจำรย์ แยกตำมอนสุำขำ 

 

อนุสำขำ อำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์พิเศษ 

กระจกตำและกำรผำ่ตัดแกไ้ขสำยตำ 3 3 
ต้อหิน 3 1 

ศัลยกรรมจักษตุกแต่งและเสริมสรำ้ง 3 3 
จอตำและวุ้นตำ 6 0 

จักษุวิทยำเด็กและตำเข 2 0 
จักษุวิทยำภูมิคุ้มกันและกำรอักเสบ 1 0 
จักษุประสำทวิทยำ 2 2 
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร 

เริ่มใช้งำนปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
 เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสิ้นสดุกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในสำขำจักษุวิทยำ ควรมคีวำมรู้ควำมสำมำรถในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้ 
 
 1. Update on General Medicine 
 2. Fundamentals and Principles of Ophthalmology 
 3. Optics, Refraction, and Contact Lenses 
 4. Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 
 5. Neuro-Ophthalmology 
 6. Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
 7. Orbit, Eyelids, and Lacrimal System 
 8. External Diseases and Cornea 
 9. Intraocular Inflammation and Uveitis 
 10. Glaucoma 
 11. Lens and Cataract 
 12. Refractive Surgery 
 13. Retina and Vitreous 
 14. Public Health Ophthalmology & Health System 
 15. Research in Ophthalmology 
 16.  Ethics & Professionalism in Ophthalmology 
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1. Update on General Medicine 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe common general medical conditions. 
2. Detect and make diagnosis of common general medical conditions. 
3. Describe ophthalmic manifestations of major systemic diseases. 
4. Handle the common general medical conditions. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Systemic diseases 
 1.1 Hypertension 
 1.2 Endocrine disorders 
  - Diabetes mellitus 
  - Thyroid diseases 
 1.3 Acquired heart diseases 
 1.4 Cerebrovascular diseases 
 1.5 Hypercholesterolemia 
 1.6 Pulmonary diseases 
 1.7 Connective tissue diseases 
 1.8 Hematologic disorders 
 1.9 Infectious diseases  
  - Acquired immune deficiency syndrome 
  - Sexually transmitted diseases 
  - Tuberculosis 
  - Systemic infections 
 1.10 Cancer 
 1.11 Rheumatic disorders 
 1.12 Geriatrics 
 1.13 Behavioral & neurological disorders 
2. Pharmacology and toxicology of systemic drugs 
 2.1 Corticosteroids 
 2.2 Non-steroidal anti-imflammatory agents  
 2.3 Analgesics 
 2.4 Anticoagulants 
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 2.5 Psychotropics 
 2.6 Antimetabolites 
 2.7 Chemotherapeutics 
 2.8 Drug interactions 
 2.9 Drug abuse 
3. Medicine emergencies 
 3.1 Cardiopulmonary arrest 
 3.2 Shock 
 3.3 Anaphylaxis 
 3.4 Coma 
 3.5 Toxic reactions to local anesthetics 
4. Management of surgical patient 
 4.1 Preoperative 
 4.2 Intraoperative 
 4.3 Postoperative 
5. Current concepts of preventive medicine 
 5.1 Routine medical examination & screening 
 5.2 Immunization 
 
Clinical Skills 
1.  Evaluate and detect important systemic conditions in patients coming with ophthalmic 
complaints and provide appropriate initial management. 
2.  Evaluate patients planning for ophthalmic surgery, provide appropriate initial management 
and consultation. 
3.  Provide pre-operative, intra-operative and post-operative management (especially on systemic 
conditions) and work with health care team (nurses, anesthesiologists, physicians of other 
specialty, pharmacists, etc.) in taking the holistic care for the patients. 
4.  Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine. 
5.  Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method. 
6.  Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according to the health care system. 
7.  Provide patient care with compassion.n, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation). 
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Learning Experiences 
First and second year residents 
1. See patients in out-patient department, in-patient department, operating room and emergency 
room. 
2. Review and provide pre and post-operative patients and in-patients management. 
3. Help the team in keeping effective medical record and work according to the hospital’s 
system. 
Third year resident 
1. Perform a leading role in taking care of ophthalmic patients. 
2. Consult and response to consult from other department appropriately. 
 
 

2. Fundamentals and Principles of Ophthalmology 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Identify the anatomy of the eye including orbital walls and their foramina, the ocular adnexae, 
the optic nerve, the arterial and venous circulation of the eye, the orbit, and the optic nerve. 
2. Identify the origin and pathway of cranial nerves I – VII. 
3. Explain the biochemical compositions of various parts of the eye and its secretions including the 
aqueous humor dynamics. 
4. Describe the embryogenesis and the genes as well as the congenital anomalies associated with 
the development of the eye. 
5. Explain the importance of molecular genetics in ophthalmology and describe the molecular 
technologies for the diagnosis and treatment of human eye diseases. 
6. Describe the physiology and biochemistry of the human eye. 
7. Explain pharmacologic principles of the drugs used in ophthalmology practice such as antibiotics, 
antiviral agents, antifungal agents, anti-glaucoma medications and anesthetic agents. 
8. Recognize the importance and value of epidemiological study and clinical research and 
familiarize with different statistical methods frequently used in ophthalmic research. 
 
Learning Contents 
1. Anatomy 
 1.1 Orbit and ocular adnexa 
  - Orbital anatomy 
  - Cranial nerves 
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  - Ciliary ganglion 
  - Extraocular muscles 
  - Eyelids 
  - Lacrimal gland and excretory system 
  - Conjunctiva 
  - Tenon’s capsule 
  - Vascular supply and drainage of the eyelids 
 1.2 The eye 
  - Topographic features of the globe 
  - Cornea 
  - Sclera 
  - Precorneal tear film 
  - Cornea 
  - Limbus 
  - Anterior chamber 
  - Trabecular meshwork 
  - Uveal tract 
  - Lens 
  - Vitreous 
  - Retina 
 1.3 Cranial nerves 
2. Embryology 
 2.1 Ocular development 
 2.2 Congenital anomalies 
3. Genetics 
 3.1 Molecular genetics 
 3.2 Clinical genetics 
4. Physiology, biochemistry & metabolism 
 4.1 Tear film 
 4.2 Cornea 
 4.3 Iris and ciliary body 
 4.4 Aqueous humor 
 4.5 Lens 
 4.6 Vitreous 
 4.7 Retina 
 4.8 Retinal pigment epithelium 
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 4.9 Free radicals and antioxidants 
5. Ocular pharmacology 
 5.1 Pharmacologic principles 
 5.2 Pharmacokinetics 
 5.3 Pharmacodynamics 
 5.4 Ophthalmic pharmacotherapeutics 
  - Cholinergic agents 
  - Muscarinic drugs 
  - Nicotinic drugs 
  - Adrenergic agents 
  - Alpha-adrenergic agents 
  - Beta-adrenergic agents 
  - Carbonic anhydrase inhibitors 
  - Osmotic agents 
  - Anti-inflammatory agent 
  - Drugs for infectious diseases: antibiotics, antiviral, antifungal, antiamoebics 
  - Local anesthetics 
  - Purified neurotoxin complex 
  - Medications for dry eye 
  - Ocular decongestants 
  - Irrigating solutions 
  - Diagnostic agents 
  - Viscoelastic agents 
  - Fibrinolytic agents 
  - Thrombin, Antifibrinolytic agents 
  - Corneal storage medium 
  - Gene therapy 
  - Drugs on the horizon (agents currently under investigation) 

 
 

3.  Optics, Refraction, Contact Lenses & Visual Rehabilitation 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe principles of optics including physical optics, geometrical optics  
2. Apply the principles of optics in conditions affecting vision and correction of refractive errors. 
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3. Recognize the types of corrective lens (spectacles and contact lens). 
4. Perform ophthalmic examination including retinoscopy, keratometry, autorefraction, corneal 
topography to diagnose and manage patients with refractive errors, presbyopia and other optical 
conditions. 
5. Prescribe eye glasses and contact lenses. 
6. Describe optical principles being used in various ophthalmic instruments. 
7. Describe principles of visual rehabilitation. 
8. Evaluate and manage the subnormal vision patients. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Physical and geometrical optics affecting vision and correction of refractive errors 
2. Optics of ophthalmic instruments 
3. The eye as an optical instrument, refractive errors of the eye, and corrective options 
4. Types of corrective lenses & prisms 
5. Aberrations, magnification 
6. Principle of subnormal vision, visual rehabilitation 
 
Clinical Skills 
1. Management of patients with refractive errors & presbyopia 
 - Objective and subjective refraction including retinoscopy, automated refractometry, 
keratometry, corneal topography 
 - Spectacle prescription 
 - Checking spectacles, using lensometer 
 - Contact lens fitting 
 - Other treatment options including surgical correction of refractive errors 
2. Management of patients with subnormal vision 
 - Clinical examination of low vision patients 
 - Prescription of low vision devices 
3. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
4. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
5. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according to the health care system 
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6. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
First year resident 
1. Practice retinoscopy, objective and subjective refraction 
2. Prescribe spectacles for refractive errors and presbyopia 
3. Observe low vision examination & management 
Second year resident 
1. Supervise first year resident in performing refraction techniques 
2. Study techniques of contact lens fitting, using therapeutic contact lens 
3. Familiarize with contact lens trial fitting unit 
Third year resident 
1. Supervise first and second year residents 
2. Perform contact lens fitting and prescribe contact lens 

 
 

4.  Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Explain how to collect specimens for ophthalmic pathologic sections. 
2. Explain how to fix and stain ophthalmic pathologic specimens. 
3. Interpret and differential diagnose pathologic sections of common eye diseases. 
4. Describe clinical features and management of common benign and malignant intraocular 
tumors 
5. Examine, providing differential diagnosis and initial management for patients with intraocular 
tumor or other mimicking conditions 
 
Learning Contents 
Cognitive skills 
1. Histopathology of normal eye, injury and healing processes 
2. Developmental anomalies 
3. Specimen handling, fixation & staining, special procedures including immunohistochemistry, 
flow cytometry, PCR, molecular pathology, electron microscopy, etc. 
4. Pathophysiology, pathology of ophthalmic and orbital conditions of the eyes and adnexae 
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 - Infection & inflammatory processes & conditions 
 - Trauma 
 - Congenital & developmental condition 
 - Degenerative condition 
 - Neoplasms 
5. Intraocular tumors 
 - Melanocytic tumors 
 - Vascular tumors 
 - Retinoblastoma 
 - Ocular involvement of systemic malignancies 
6. Neoplasms and related masses of ophthalmic surface, adnexa and orbit 
 - Tumors of eyelids 
 - Tumors of lacrimal gland and lacrimal drainage apparatus 
 - Tumors of extraocular muscles 
 - Tumors of conjunctiva, caruncle, and cornea 
 - Tumors of optic nerve  
 - Tumors of orbit 
 
Clinical Skills 
1. Tissue handling, fixing, and pathological processes 
2. Examination, differential diagnosis and provide initial management for patients with intraocular 
tumors 
3. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
4. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
5. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
6. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
Learning Experiences 
First and second year residents 
1. Visit the Department of Pathology and observe the technique of specimen fixation 
2. Collect and fix the specimens from operative fields 
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3. Help and observe the diagnosis and management of patients with intraocular tumors 
Third year resident 
1. Interpret ophthalmic pathological sections of common eye diseases 
 
 

5.  Neuro-Ophthalmology 
 

Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Perform and interpret neuro-ophthalmic examination and use appropriate investigations 
including perimetry, electrophysiology, neuro-imaging, ultrasonography. 
2. Describe neuro-ophthalmic anatomy and functions of motor and sensory visual pathways, 
pupillary pathway. 
3. Diagnose optic nerve disorders. 
4. Detect ocular motor nerve palsies, facial nerve disorders, nystagmus, and disorder of 
accommodation. 
5. Use low vision aids and rehabilitation in neuro-ophthalmic patients. 
6. Recognize systemic disorders related to neuro-ophthalmic signs. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Visual sensory system 
 - Anatomy 
2. Pathology of visual system 
 - Visual field defects 
 - Pupil reaction, Anisocoria, Afferent pupillary defect 
3. Cranial nerve abnormalities 
 - Optic neuropathies 
 - Oculomotor nerve 
  - Trochlear nerve 
 - Abducens nerve  
 - Facial nerve 
 - Multiple ocular motor nerve palsies 
4. Ocular motor system 
 - Conjugate horizontal and vertical eye movement disorders 
 - Vergence system 
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 - Nystagmus 
5. Systemic disorders with neuro-ophthalmic signs 
 - Multiple sclerosis, Neuromyelitis optica 
 - Neurocutaneous syndromes 
 - Chronic progressive external ophthalmoplegia 
 - Myasthenia gravis 
 - Dysthyroid orbitopathy 
 - Patients with headache or facial pain 
 - Patients with cerebrovascular diseases 
 - Systemic vasculitis 
 
Clinical Skills 
1. Examination & special testing for neuro-ophthalmology patients  
 - Testing of visual function (Visual acuity, Pupil examination, Fundus examination, Ocular 
motility, Ocular sensation, Eyelid function, Amsler grid, Color vision, Stereopsis, Visual field, 
Contrast sensitivity, Electrophysiology) 
2. Interpretation of neuroophthalmic imaging (x-ray, CT, MRI, MRA, PET, etc.) 
3. Diagnosis, differential diagnosis and initial management of neuro-ophthalmology patients 
 - Patients with decreased visual function, transient visual loss, visual field defects 
 - Patients with diplopia 
 - Patients with nystagmus or ocular movement disorders 
 - Patients with pupillary abnormalities 
 - Patients with eyelid or facial abnormalities 
 - Patients with head, ocular or facial pains 
 - Patients with nonorganic ophthalmic disorders  
4. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
5. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
6. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according to the health care system 
7. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
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Learning Experiences 
First year resident 
1. Perform neuro-ophthalmic examinations to detect abnormal neuro-ophthalmic signs 
2. Interpret basic investigations of optic nerve functions and neuro-imaging 
Second year resident 
1. Perform and interpret visual field and electrophysiological tests 
2. Assist and perform botulinum toxin injection in blepharospsm and hemifacial spasm 
3. Assist and perform surgery in cranial nerve palsies 
Third year resident 
1. Perform botulinum toxin injection in various ophthalmic problems 
2. Plan and perform surgery in cranial nerve palsies 
 
 

6.  Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe congenital anomalies of the eye. 
2. Describe anatomy, and physiology in relationship of extraocular muscles, their actions and 
interactions, binocular vision, diagnostic techniques, and the character of myriad ocular alignment 
abnormalities. 
3. Detect and manage amblyopia. 
4. Proper evaluate and manage strabismic conditions. 
5. Perform basic muscle surgery (horizontal strabismus correction). 
6. Provide appropriate screening and initial management for retinopathy of prematurity. 
7. Examine, diagnose and give differential diagnosis and initial management in patients with 
pediatric ophthalmology conditions.  
8. Describe and recognize ocular findings in child abuse and provide appropriate management 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Describe differences between pediatric eye and adult eye. 
2. Describe normal and abnormal visual development. 
3. Describe symptoms & signs, pathophysiology, epidemiology and management of common 
pediatric ophthalmology conditions. : 
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 - Eyelid disorders 
 - Orbital disorders 
 - Lacrimal system disorders 
 - External diseases of the eyes 
 - Cornea, anterior segment & iris disorders 
 - Disorders of the lens 
 - Pediatric glaucoma 
 - Disorders of retina, vitreous and optic disc 
 - Ocular trauma in children 
 - Ophthalmic disorders in systemic diseases 
4. Describe symptoms & signs, pathophysiology, epidemiology and management of common 
strabismic & ocular movement disorders 
 - Esodeviation, exodeviation, vertical strabismus, pattern strabismus & special forms of 
strabismus 
 - Nystagmus 
 - Amblyopia 
  
Clinical Skills 
1. Perform ophthalmic examination in children 
 - Visual acuity 
 - General eye examination & external examination 
 - Posterior segment examination 
 - Pupillary examination 
 - Retinoscopy, cycloplegic refraction 
 - Ocular alignment evaluation, eye movement examination 
2. Perform & interpretation of investigations in children 
 - Orthoptic examination 
 - Fixation evaluation, sensory testing, binocular function 
 - Force duction test, force generation test 
 - Refraction, retinoscopy, cycloplegic refraction 
3. Assessment, diagnose or provide differential diagnosis & management for pediatric ophthalmic 
conditions & strabismus 
 - Children with decreased vision 
 - Common congenital and developmental anomalies of the eye 
 - Infectious and allergic ocular diseases 
 - Infantile & juvenile glaucoma 
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 - Congenital cataract and other pediatric lens disorders 
 - Leukocoria 
 - Craniofacial malformations, ocular malformations & phakomatoses 
 - Ophthalmic trauma in children 
 - Strabismus, abnormal eye movement, abnormal binocular functions 
4. Perform or assist in common surgeries 
 - Probing, surgery of nasolacrimal system 
 - Ptosis surgeries, eyelid surgeries 
 - Strabismus surgeries 
5. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
6. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
7. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according to the health care system 
8. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
Learning Experiences 
First year resident 
1. Children eye examination 
2. Examination of various types of strabismus 
3. Assist and perform muscle surgery for horizontal deviation correction 
Second year resident 
1. Assist and perform muscle surgery for vertical deviation correction 
2. Assist congenital glaucoma surgery, congenital cataract surgery 
Third year resident 
1. Perform congenital cataract surgery 
2. Supervise first and second year residents in strabismus surgery 
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7.  Orbit, Eyelids, and Lacrimal System 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Identify the normal anatomy and functions of orbital and periocular tissues. 
2. Recognize general and specific pathophysiological processes that affect structure and function 
of these tissues. 
3. Apply the appropriate examination techniques and select relevant ancillary studies. 
4. List the appropriate differential diagnosis for disorder of orbital and periocular tissues. 
5. Understand the principles of medical and surgical management of conditions affecting  orbit, 
eyelids, and lacrimal system. 
6. Perform basic surgery of orbit, eyelids, and lacrimal system. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Orbital anatomy and physiology 
2. Classification and management of orbital disorders 
 - Congenital 
 - Infection 
 - Inflammation 
 - Tumor 
 - Trauma 
3. Anatomy and physiology of eyelids 
4. Classification and management of eyelid disorders 
5. Anatomy and physiology of the lacrimal system 
6. Disorders & diseases of lacrimal system 
7. Principles of eyelid, lacrimal system & orbital diseases management 
 
Clinical Skills 
1. Evaluation, diagnosis, provide differential diagnosis and management plan for patients with 
eyelid, orbit or lacrimal system disorders 
2. Interpret oculoplastic tests, investigation and imaging 
3. Evaluation, diagnosis and provide initial management for patients with eyelid, lacrimal system 
and orbital trauma 
Perform or assist eyelid, orbital & lacrimal surgeries such as 
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 - Entropion correction, ectropion correction, trichiasis, epiblepharon correction, 
tarsorrhaphy 
 - Incision & curettage, eyelid mass removal 
 - Enucleation, evisceration, exenteration 
 - Orbit surgeries, socket reconstruction 
 - Probling, irrigation of lacrimal system 
 
4. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
5. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
6. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
7. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
Learning Experiences 
First year resident perform 
1. Electric cauterization of trichiasis 
2. Tarsorrhaphy 
3. Probing of nasolacrimal duct 
4. Evisceration 
5. Enucleation 
Second year resident perform 
1. Entropion correction 
2. Ectropion correction 
3. Blepharoplasty 
4. Repair lid laceration 
Third year resident perform 
1. Dacryocystorhinostomy 
2. Repair canaliculi 
3. Fornix reconstruction 
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8.  External Diseases and Cornea 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Explain basic concepts of ocular inflammatory process, laboratory investigation and principle of 
therapy. 
2. Describe, diagnose and manage ocular surface problems. 
3. Describe, diagnose and manage congenital anomalies, degeneration, and dystrophy of 
conjunctiva and cornea. 
4. Describe, diagnose and manage tumors of conjunctiva and cornea. 
5. Describe, diagnose and manage anterior segment trauma. 
6. Explain principles of corneal and refractive surgeries. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Infectious and inflammatory diseases of the conjunctiva and cornea 
 - Basic concept of ocular inflammation 
 - Laboratory investigation 
 - Therapeutic principle 
2. Specific infectious and noninfectious diseases 
3. Disorders of the ocular surface 
 - Dry eye 
 - Exposure and neurotrophic keratitis 
 - Rosacea 
 - Stevens-Johnson syndrome 
 - Vitamin A deficiency 
 - Recurrent corneal erosions 
 -Persistent corneal epithelial defect 
4. Congenital anomalies, degeneration, and dystrophy of conjunctiva and cornea 
5. Tumors of conjunctiva and cornea 
6. Anterior segment trauma 
 - Evaluation of the patient with anterior segment trauma 
 - Injuries of the ocular surface 
 - Penetrating trauma of the anterior segment 
7. Principles of corneal & conjunctival surgeries 
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Clinical Skills 
1. Evaluation, diagnose and provide differential diagnosis and initial management for patients with 
common external & corneal diseases  
2. Perform and interpret tests for patients with dry eyes, ocular surface disorders and corneal 
disorders 
3. Evaluate and manage patients with trauma to external, cornea & anterior segment 
4. Approach, educate patients and families, assist in corneal surgeries  
5. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
6. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
7. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
8. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
Learning Experiences 
First year resident: perform 
1. Investigation 
 - Corneal scraping, staining 
 - Keratometry 
2. Minor surgery 
 - Pterygium surgery 
 - Simple conjunctiva surgery 
 - Eviseration, enucleation 
3. Complete process of getting the donor eye  
Second year resident: perform 
1. Complicated conjunctiva surgery 
2. Corneal biopsy 
3. Corneal gluing 
4. Assist at penetrating keratoplasty 
Third year resident 
1. Perform or assist keratoplasty (penetrating, lamella) 
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9.  Intraocular Inflammation and Uveitis 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe the immunologic mechanism. 
2. Explain the general and specific pathophysiologic processes of inflammation which influence the 
intraocular structures both in acute and chronic stages. 
3. Use the appropriate laboratory examinations. 
4. Diagnose and treat uveitis and intraocular inflammations. 
5. Explain the use of immunosuppressive drugs. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Basic immunology 
 - Principles of general immunology 
 - Types of immunity 
  - Cells of the immune system 
  - Antigens and antibodies 
  - The complement system 
  - Intercellular adhesion molecules 
  - Monoclonal antibodies 
 - Mechanisms of immune reactivity 
  - Cellular interaction in the immune response 
   - Generation of the immune response 
  - Regulation of the immune response 
 - Hypersensitivity reactions 
  - Mechanism of cell and tissue damage 
  - Types of hypersensitivity reactions I-V 
 - The ocular immune response 
  - Tears, conjunctiva, cornea, anterior chamber, lens, uveal tract, and retina 
  - Modulation of the immune response 
  - Immune therapy in ophthalmic diseases 
2. Intraocular inflammation and uveitis 
 - Clinical approach to uveitis 
 - Symptoms and signs of uveitis 
 - Review of systems and associated factors 
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 - Classification & Epidemiology of uveitis 
 - Investigation and medical evaluation 
 - Principles of management of uveitis and ocular inflammatory diseases 
  - Medical management: corticosteroid, immunomodulating agents, 
immunosuppressive 
  - Surgical management 
3. Pathophysiology, symptomatology, and approach to ophthalmic inflammatory diseases 
 - HLA B-27 related diseases 
 - Behcet syndrome 
 - Glaucomatocyclitic crisis 
 - Lens-induced uveitis 
 - Kawasaki disease 
 - Viral diseases including herpetic diseases 
 - Juvenile rheumatoid arthritis 
 - Fuchs heterochromic iridocyclitis 
 - Pars planitis 
 - Posterior uveitis 
 - Toxoplasmosis 
 - Ocular histoplasmosis syndrome 
 - Toxocariasis 
 - Cysticercosis 
 - Candidiasis 
 - Viral diseases (HIV, Herpes, CMV, ARN, Rubella, Measles) 
 - Serpiginous choroidopathy 
 - Birdshot retinochoroidopathy 
 - AMPPE (Acute multifocal placoid pigment epitheliopathy) 
 - Acute retinal pigment epitheliitis 
 - Norcadia asteroides 
 - Panuveitis 
 - Sarcoidosis 
 - Tuberculosis 
 - Sympathetic ophthalmia 
 - Vogt-Koyanagi-Harada syndrome 
 - Syphilis 
 - Lyme disease 
 - Leptospirosis 
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 - Endophthalmitis 
4. Masquerade syndrome 
5. Complications of uveitis 
 
Clinical Skills 
1. Evaluate, diagnose and provide differential diagnosis in patients with ocular inflammatory 
diseases 
2. Investigate and interpret the results 
3. Manage and follow up patients with ocular inflammatory diseases 
4. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
5. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
6. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
7. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
Learning Experiences 
First year resident 
1. Evaluate & manage uveitis patients 
2. Periocular steroid injection 
Second and third year residents 
1. Intracameral tap and injection 
2. Intravitreal tap and injection 
4. Evaluate, manage and follow up uveitis patients 
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10.  Glaucoma 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe the definition and risk factors of glaucoma. 
2. Explain the basic principles of aqueous humor dynamics and intraocular pressure and understand 
their physiology. 
4. Diagnose and describe glaucomatous change of the optic nerve head. 
5. Perform gonioscopy and recognize change of the angle and iris. 
6. Recognize visual function test and investigation in glaucoma with emphasis on visual field 
interpretation. 
7. Recognize different disease patterns and clinical forms of glaucoma. 
8. Manage glaucoma properly with medications, laser, and surgery. 
9. Perform glaucoma filtering surgery and participate in the postoperative management. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Basic sciences of glaucoma 
 Anatomy and pathophysiology of ciliary body, retina, and optic nerve 
 Physiology basic of aqueous formation and outflows pathway 
 Intraocular pressure and tonometry 
 Circadian variations in intraocular pressure 
 Gonioscopy 
 Visual field in glaucoma and measurement 
 Optic disc and nerve fiber layer changes in glaucoma 
2. Principles of structural, functional and psychophysical tests in glaucoma 
3. Clinical sciences of glaucoma 
 Classification of glaucoma 
 Epidemiology, pathophysiology, diagnosis and treatment of 
  Congenital glaucoma 
  Open angle glaucoma 
  Normal tension glaucoma 
  Angle closure glaucoma 
  Malignant glaucoma 
  Glaucoma associated with developmental disorders 
  Glaucoma associated with ocular diseases 
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  Glaucoma associated with systemic diseases and drugs 
  Glaucoma associated with inflammation and trauma 
  Glaucoma associated with ocular surgery 
 Principles of medical, laser and surgical management of glaucoma 
 
Clinical Skills 
1. Evaluate, diagnose, give differential diagnosis, and provide patient education and counselling to 
patients with glaucoma or high intraocular pressure 
2. Interpret visual field and glaucoma investigations 
3. Laser procedures 
 - Laser iridectomy and iridoplasty 
 - Laser gonioplasty, trabeculoplasty 
 - Cyclodestructive lasers 
4. Observe, assist, or perform glaucoma surgical procedures 
 - Surgical iridectomy 
 - Filtering surgeries  
 - Glaucoma drainage devices 
 - Goniotomy, trabeculotomy 
 - Cyclodestructive procedures 
5. Observe or assist in special glaucoma management 
 - Glaucoma in children 
 - Co-existing anterior segment diseases or posterior segment diseases and glaucoma 
 - Filtering bleb revision, glaucoma drainage device revision 
6. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
7. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
8. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
9. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
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Learning Experiences 
First year resident 
1. Perform tonometry including applanation and non-contact type 
2. Perform visual field test, other glaucoma investigations and interpretion 
3. Familiarize and perform gonioscopy 
Second year resident 
1. Evaluate, diagnose or provide differential diagnosis for glaucoma or glaucoma suspected 
patients 
2. Observe, assist and perform laser iridectomy, laser trabeculoplasty, and laser gonioplasty 
3. Assist glaucoma filtering surgery 
Third year resident 
1. Manage simple glaucoma patients 
2. Supervise first and second year residents in glaucoma examination 
3. Observe, assist and perform simple glaucoma surgeries 
4. Observe or assist in combined cataract and filtering surgeries, glaucoma drainage device 
surgeries 

 
 

11.  Lens and Cataract 
 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
 1. Describe the normal anatomy, embryologic development, physiology, and biochemistry 
of the crystalline lens. 
 2. Identify congenital anomalies of the lens. 
 3. Distinguish types of congenital and acquired cataracts. 
 4. Recognize the association of cataract with aging, trauma and medications, ocular and 
systemic diseases. 
 5. Appropriately evaluate and manage patient with cataract. 
 6. Describe principle of cataract surgery techniques. 
 7. Develop appropriate differential diagnosis and management plan for intraoperative 
and postoperative complications of cataract surgery. 
 8. Recognize the historical development of intraocular lenses. 
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Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Basic science on crystalline lens  
 - Anatomy 
 - Biochemistry 
 - Physiology 
 - Embryology 
 - Normal development 
2. Diseases associated with lens 
 - Congenital defects & developmental defects 
 - Lens opacity, classification, evaluation & management 
 - Special kinds of cataracts 
 - Complications of cataract 
 - Principles of cataract management 
 
Clinical Skills 
1. Assess, diagnose, provide education and treatment plan for patients with cataract 
2. Perform ocular biometry, select appropriate intraocular lens (IOL) 
3. Provide preoperative, operative and post-operative management for cataract surgeries 
4. Provide initial management for patients with complications from cataract or cataract surgeries 
5. Perform ophthalmic anesthesia for patients undergo cataract surgeries 
6. Observe, assist and perform cataract surgeries & related procedures 
 - Intracapsular cataract extraction (ICCE), extracapsular cataract extraction (ECCE), or 
manual small incision cataract surgery (MSICS) 
 - Phacoemulsification (PE)  
 - Posterior capsulotomy 
7. Observe, assist special management related to lens or cataract 
 - Phakic IOL insertion 
 - Management of lens or IOL subluxation, dislocation 
 - Management of post-operative endophthalmitis or inflammation 
8. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
9. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
10. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
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11. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
  
Learning Experiences 
First year resident 
1. Evaluate, diagnose, and provide preoperative care for cataract patients 
2. Perform retrobulbar, peribulbar block, Perform facial block 
3. Assist cataract surgeries 
Second year resident 
1. Perform biometry, IOL power calculation, and select appropriate IOL 
2. Perform ECCE with/without IOL implantation 
3. Assist or perform ICCE, MSICS, lens aspiration, phacoemulsification 
4. Perform YAG laser capsulotomy 
Third year resident 
1. Perform phacoemulsification with IOL implantation 
2. Assist scleral fixation of IOL 
Note:   Minimum requirement for cataract surgery (ECCE and phacoemulsification) is 30 cases in 3 
years. 
 
 

12. Retina and Vitreous 
 

Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe the basic structure and function of the retina and its relationship to the   vitreous and 
choroid. 
2. Recognize specific pathologic processes that affect the retina and vitreous. 
3. Perform ophthalmic examination and ancillary studies in establishing the diagnosis of 
vitreoretinal disorders. 
4. Utilize data from recent prospective clinical trials in the management of selected vitreoretinal 
disorders. 
5. Provide initial management for patients with posterior segment diseases 
6. Describe principles of medical and surgical treatment of vitreoretinal disorders. 
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Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Describe basic knowledge relate to vitreous, retina & choroid 
 - Basic anatomy of the retina and vitreous 
 - Biochemistry of the retina and vitreous 
 - Physiology of the retina and vitreous 
 - Pathophysiology of posterior segment diseases 
2. Describe basic approach and principles of investigations for posterior segment disorders 
 - Posterior segment imaging 
  - Fundus photography 
  - Scanning laser ophthalmoscopy 
  - Optical coherence tomography (OCT), OCT-Angiography  
  - Fundus autofluorescence (FAF) 
  - Posterior segment angiography (FFA, ICG) 
  - Ultrasound 
 - Retinal physiology and psychophysics 
  - Electrophysiologic testing (electroretinogram, electrooculogram, visual evoked 
potentials, etc.) 
  - Dark adaptation, color vision test, contrast sensitivity 
3. Describe epidemiology, signs, symptoms, pathophysiology, diagnosis, differential diagnosis, 
clinical course and management of important vitreoretinal diseases 
 - Macular disease 
  - Age-related macular degeneration (AMD), Polypoidal choroidal vasculopathy 
(PCV), choroidal neovascularization, Central serous chorioretinopathy (CSC) 
  - Hereditary macular disorder including Best disease (Vitelliform degeneration), 
Stargardt disease (Fundus flavimaculatus), Albinism, X-linked juvenile retinoschisis, etc. 
  - Acquired diseases affecting the macula 
  - Macular edema from various causes 
 - Retinal vascular disease 
  - Hypertensive & atherosclerotic retinopathy 
  - Diabetic retinopathy 
  - Venous occlusive diseases (BRVO, CRVO) 
  - Arterial occlusive diseases (BRAO, CRAO) 
  - Retinal telangiectasia (Coats disease) 
  - Sickle cell retinopathy, radiation retinopathy 
  - Retinopathy of prematurity (ROP) 
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 - Peripheral retinal abnormalities 
  - Peripheral lesions and risk of retinal detachment 
  - Retinal detachment 
   - Rhegmatogenous 
   - Tractional 
   - Exudative 
 - Choroidal & retinal inflammatory diseases 
  - Noninfectious Retinal and Choroidal Inflammation 
   - White Dot Syndromes 
   - Acute Macular Neuroretinopathy 
   - Acute Idiopathic Maculopathy 
   - Acute Retinal Pigment Epitheliitis 
   - Solitary Idiopathic Choroiditis 
   - Inflammatory Vasculitis 
   - Intermediate Uveitis, pan uveitis 
   - Uveitis Masquerade 
  - Infectious Retinal and Choroidal Inflammation 
   - Viral infection: Cytomegalovirus retinitis, Herpetic chorioretinitis, Acute 
retinal necrosis (ARN), West Nile Virus Chorioretinitis 
   - Bacterial infection: Endogenous Bacterial Endophthalmitis, post-surgical 
endophthlmitis, post-traumatic endophthalmitis, specific infection such as syphilis, tuberculosis, 
cat-scratch disease, toxoplasmosis, Lyme disease 
   - Fungal infection 
   - Protozoa and parasitic infections: Toxocariasis, Diffuse Unilateral 
Subacute Neuroretinitis (DUSN) 
  - Hereditary retinal & choroidal dystrophies 
  - Phakomatoses 
  - Diseases of vitreous and vitreoretinal interface 
   - Vitreous degeneration 
   - Developmental abnormalities & Familial exudative vitreoretinopathy 
   - Vitreoretinal interface disorders: epiretinal membrane, macular hole 
   - Vitreous hemorrhage 
  - Posterior segment diseases associated with systemic diseases 
  - Posterior segment disorders associated with trauma 
  - Posterior segment tumors 
4. Describe principles, indications, and complication of specific posterior segment therapy 
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  - Intravitreal ijection 
  - Vitreous substitutes 
  - Posterior segment lasers 
 
Clinical Skills 
1. Perform posterior segment examination, interpret posterior segment imaging & 
electrophysiology testing, provide diagnosis or differential diagnosis, and provide initial 
management plan 
2. Diagnose, classify and provide initial management of specific diseases 
 - Retinal vascular disorders: DR, RVO, RAO, ROP 
 - Age-related macular degeneration, PCV 
 - Retinal detachment 
 - Posterior segment disorders associated with trauma 
3. Perform specific posterior segment therapy 
 - Laser photocoagulation: Laser retinopexy, Panretinal photocoagulation (PRP), Macular 
photocoagulation for macular edema 
 - Intravitreal injection 
4. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
5. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
6. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
7. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
Learning Experiences 
First year resident 
1. Indirect ophthalmoscope 
2. Fundus mapping and drawing 
3. Fundus examination with slit lamp and special lens 
Second year resident 
1. Assist vitreoretinal surgery 
2. Observe and perform laser photocoagulation 
3. Intravitreal injection 
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Third year resident 
1. Perform and interpret posterior segment imaging including OCT, fundus fluorescein angiography 
(FFA), Indocyanine green angiography (ICG-A) 
2. Assist vitreoretinal surgery   
3. Manage patients with posterior segment urgency or emergency (trauma, retinal detachment, 
retinal artery occlusion)  
 
 

13. Refractive Surgery 
  

Learning Objectives 
At the end of the course, the resident s should be able to 
1.  Explain the optical principles of the eye in normal and abnormal refractive conditions 
2.  Describe the basic concepts of optical analysis as well as wavefront analysis and its 
relationship to optical aberration 
3.  Outline the general instruments including lasers used in refractive surgeries. 
4.  Outline specific refractive procedures including incisional corneal surgery, onlays and inlays, 
photoablasion, thermokeratoplasty, intraocular refractive surgery and presbyopia management. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. General optical principles of refractive surgery 
2. Patient evaluation and selection 
3. Ancillary tests (corneal topography, pachymetry, wavefront analysis) 
4. Specific refractive surgery procedures 
 - Incisional corneal surgery 
 - Onlays and inlays (Keratophakia, epikeratoplasty, intrastromal corneal rings, intrastomal 
coneal segments) 
 - Photoablasion (PRK, LASEK, LASIK) 
 - Collagen shrinkage and crosslinking procedures 
 - Intraocular refractive surgery 
 - Accommodative and nonaccommodative management of presbyopia 
 
Clinical Skills 
1. Evaluate patient, interpret refractive investigation and provide patient education for patients 
who want to perform refractive surgery 
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2. Observe various refractive surgery 
3. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
 
Learning Experience 
First year resident 
1. Perform objective refraction (including retinoscopy), subjective refraction and manage patients 
with refractive error 
Second year resident 
1. Observe corneal refractive surgery 
2. Observe intraocular refractive surgery 
 - Toric IOL, multifocal IOL 
 - Phakic IOL  
Third year resident 
1. Expose to more clinical experience 
2. Evaluation, provide patient education and selection of IOL for patients undergo refractive IOL 
surgery (toric IOL or multifocal IOL) 
 
 

14.  Public Health Ophthalmology 
 

Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe the fundamental concepts of public health ophthalmology (PHO) and its application. 
2. Relate the concepts of PHO to clinical ophthalmology and to their professional roles in the 
future. 
3. Describe the principles and steps in planning and execution of health care plan 
4. Describe the national eye health plan and the relationship to the global prevention of 
blindness plan 
5. Describe the importance of human resource in PHO and be able to transfer the appropriate 
knowledge to the relevant personnel. 

 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Introduction to the public health ophthalmology 
2. Prevention of blindness at regional, national, and global levels 
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3. Public health ophthalmology course and community eye health course 
4. Health care system and the national prevention of blindness programs in Thailand 
5. Primary eye care (PEC) and primary health care (PHC) in prevention of blindness and their 
integration 
6. Eye health planning and management 
7. Roles of different eye care levels in prevention of blindness 
8. Ophthalmologists and the community 
9. Ophthalmic epidemiology and biostatistics 
 
Learning Experiences 
First and second year resident 
1. Familiarize the concept of PHO 
2. Manage patients with different health care financing and reimbursement system 
Third year resident 
1. Observe or participate in eye care in different levels 
2. Observe or participate in eye care outreach program 
 
 

15.  Research in Ophthalmology 
 

Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Develop critical approach, creativity and research-oriented attitude in professional activities. 
2. Acquire and evaluate new relevant scientific data and information into knowledge required for 
practice in ophthalmology. 
3. Identify and solve patients’ problem using scientific thinking. 
4. Formulate hypothesis, evaluate data, and apply new knowledge to the analysis and solution of 
problems. 
5. Present at least one original article at the scientific meeting or submit paper for publication in 
scientific journal. 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Research questions 
2. Research objectives 
3. Review of related literatures  
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4. Research design 
5. Research methodology 
6. Writing research proposal 
7. Data collection 
8. Data analysis 
9. Ethical considerations 
10. Administration and time schedule 
11. References 
12. Reporting of the research 
13. Basic statistics 
14. Critical appraisal 
 
Clinical Skills 
1. Read scientific articles, review topics, and perform critical appraisal  
2. Develop and execute one’s own or participate in a research project 
3. Identify clinical problems, appraise and assimilate scientific evidence, and find out the answer 
using evidence based medicine 
4. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
5. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
6. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
 
Learning Experiences 
First and second year resident 
1. Plan and design research project 
2. Write research proposal 
3. Collect and analyze data 
4. Perform critical appraisal, comment and discuss during journal club or major review 
Third year resident 
1. Report results of the research 
2. Present and/or publish the research paper 
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16. Ethics & Professionalism in Ophthalmology 

 
Learning Objectives 
At the end of the course, the residents should be able to 
1. Describe the definition and principle of medical ethics, research ethics and professionalism 
2. Describe the patients’ right 
3. Describe the confidentiality of health information 
4. Describe the importance of professional competence and maintenance of the professional 
competence 
5. Recognize and apply the medical ethics in patient care, provide inform consent and 
counselling appropriately 
6. Describe law relating to medical practice 
7. Provide eye care with compassion, integrity, respect for others, and understand patient 
diversity (be indiscriminate to patients’ gender, age, culture, race, religion, disabilities, and sexual 
orientation) 
8. Communicate to patients, family and health care team effectively and appropriately 
 
Learning Contents 
Cognitive Skills 
1. Principle of medical ethics & research ethics 
2. Principle of health professionalism 
3. Patients’ right 
4. Communication 
5. Laws related to medical practice 
 
Clinical Skills 
1. Identify strengths, deficiencies, and limits in one's knowledge and expertise and improve 
through practice using quality improvement method 
2. Provide patient care with consideration of cost and work effectively and appropriately 
according the health care system 
3. Provide patient care with compassion, integrity, respect others, and be sensitive to diverse 
patient population (diversity in gender, race, age, culture, religion, disability and sexual 
orientation) 
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ภาคผนวก 3 
รายละเอียดการฝึกอบรม ค าอธิบายรายวิชา และแผนการสอน 

(Course Description & Teaching Plan) 
เริ่มใช้ในปีกำรศึกษำ 2561 

 
รายละเอียดการฝึกอบรม 
 เพื่อให้ได้จักษุแพทย์ที่มีคุณลักษณะตำมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ภำควิชำจักษุวิทยำ จัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่แพทย์ประจ ำบ้ำน โดยให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถพัฒนำตนได้เต็มที่ตำมศักยภำพ
ของตนเอง ครอบคลุมด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยจัดให้มีควำมสมดุลระหว่ำงภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ กำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ออกแบบภำยใต้แนวควำมคิดของทฤษฎีกำรเรียนรู้ในผู้ใหญ่ (Adult learning theory) โดย
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรมในห้องเรียนส่วน
ใหญ่จัดในช่วงเวลำเช้ำก่อนปฏิบัติงำน ได้แก่ morning report, interesting case, photo quiz, journal club 
และ major review เป็นกำรจัดประสบกำรณ์ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเกิดกำรเรียนรู้ และค้นคว้ำหำควำมรู้โดยใช้
แนวทำงเวชปฏิบัติอิงหลักฐำน และออกแบบให้แพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดเป็นหลักในกำร
ด ำเนินกิจกรรม และมีคณำจำรย์ให้ข้อมูลป้อนกลับและช้ีแนะ เป็นกำรเรียนท่ีเน้นกำรสื่อสำรแบบสองทำง ภำควิชำฯ 
จัดให้อำจำรย์บรรยำยในห้วข้อที่เข้ำใจยำก และให้ควำมยึดหยุ่นในกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนจะเลือกหัวข้อและติดต่อ
ให้อำจำรย์บรรยำยในห้วข้อที่สนใจ กิจกรรม Grand round เป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่กระท ำท่ีหอผู้ป่วย โดย
อำจำรย์จะกระตุ้นและถำมค ำถำม เพื่อทวนสอบควำมรู้และควำมเข้ำใจของแพทย์ประจ ำบ้ำน และให้ข้อมูล
ป้อนกลับในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย หลังจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตอนเช้ำแล้ว แพทย์ประจ ำบ้ำนจะปฏิบัติงำนใน
กำรดูแลรักษำผู้ป่วยจริง และด้วยเหตุที่จุดประสงค์ต้องกำรสร้ำงจักษุแพทย์ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดี ภำควิชำฯ จึง
เน้นกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ ในลักษณะเรียนรู้ไปในขณะปฏิบัติงำน (on the job training) และจัดสภำพแวดล้อม
กำรฝึกอบรม ให้เรียนรู้กำรปฏิบัติงำนร่วมกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์แขนงอื่น ๆ ทั้งนี้แพทย์ประจ ำบ้ำนจะมีกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันเป็นสำย โดยแต่ละสำยมีแพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปีที่หนึ่งจนถึงช้ันปีท่ีสำม และอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
ช้ีแนะของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และคณำจำรย์ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนจะย้ำยสำยปฏิบัติงำนทุกสองเดือน ภำค
วิชำฯ ตระหนักดีว่ำควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติของแพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละคนไม่
เท่ำกัน กำรออกแบบกำรฝึกปฏิบัติงำนเช่นนี้จะเป็นกำรฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม ฝึกกำรประเมินสมรรถนะตนเองของ
แพทย์ประจ ำบ้ำน และมีควำมยืดหยุ่นตำมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของแพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละคน ทั้งนี้มีหลัก
ควำมก้ำวหน้ำในกำรฝึกอบรม (Milestone) (ภำคผนวกที่ 4) เพื่อเป็นหลักหมำยคร่ำว ๆ ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนได้
ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรฝึกอบรมไว้ด้วย นอกจำกน้ี ภำควิชำฯ จัดให้แพทย์ประจ ำบ้ำนได้ท ำวิจัย และมีอำจำรย์
ที่ปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำไปในระหว่ำงกำรฝึกอบรมด้วย 
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การหมุนเวียนสายปฏิบัติงาน 
 
ปีที่ 1 หมำยเหตุ จัดเรียงส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปลีะ 9 คน เช่น C1 to C9 และจัดส ำหรับ 3 ปี 

 สำยที่ 1 
อ.ชัยวัฒน์ 

อ.อำภัทรสำ 
อ.ดวงเนตร 

อ.กวิน 

สำยที่ 2 
อ.อนุชิต 

อ.วีรวรรณ 
อ.ธำริกำนต ์
อ.ญำณิน 

สำยที่ 3 
อ.พรชัย ส. 

อ.วิชัย 
อ.วรินทร 
อ.โสมศริ ิ
อ.ภูริชญ ์

สำยที่ 4 
อ.กิติกุล 

อ.พรชัย ม. 
อ.เกวลิน 

 

สำยที่ 5 
อ. ภฤศ 
อ. วสุ 

อ. วฎำกำร 
อ. ธัญญทัต 

Jul – Aug A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

Sep – Oct A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

Nov – Dec A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

Jan – Feb A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

Mar – Apr A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

May - Jun A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  

A 
B 
C  
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ปีที่ 2 
 

 สำยที่ 1 
อ.ชัยวัฒน์ 

อ.อำภัทรสำ 
อ.ดวงเนตร 

อ.กวิน 

สำยที่ 2 
อ.อนุชิต 

อ.วีรวรรณ 
อ.ธำริกำนต ์
อ.ญำณิน 

สำยที่ 3 
อ.พรชัย ส. 

อ.วิชัย 
อ.วรินทร 
อ.โสมศริ ิ
อ.ภูริชญ ์

สำยที่ 4 
อ.กิติกุล 

อ.พรชัย ม. 
อ.เกวลิน 

 

สำยที่ 5 
อ. ภฤศ 
อ. วสุ 

อ. วฎำกำร 
อ. ธัญญทัต 

Jul – Aug B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

Sep – Oct B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

Nov – Dec B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

Jan – Feb B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

Mar – Apr B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

May - Jun B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  

B 
C  
D  
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ปีที่ 3 
 สำยที่ 1 

อ.ชัยวัฒน์ 
อ.อำภัทรสำ 
อ.ดวงเนตร 

อ.กวิน 

สำยที่ 2 
อ.อนุชิต 

อ.วีรวรรณ 
อ.ธำริกำนต ์
อ.ญำณิน 

สำยที่ 3 
อ.พรชัย ส. 

อ.วิชัย 
อ.วรินทร 
อ.โสมศริ ิ
อ.ภูริชญ ์

สำยที่ 4 
อ.กิติกุล 

อ.พรชัย ม. 
อ.เกวลิน 

 

สำยที่ 5 
อ. ภฤศ 
อ. วสุ 

อ. วฎำกำร 
อ. ธัญญทัต 

Jul – Aug C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

Sep – Oct C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

Nov – Dec C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

Jan – Feb C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

Mar – Apr C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

May - Jun C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

C  
D  
E  

 
ตารางกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย 
ภำคเช้ำ 

 Maj 
OPD 

Min 
OPD 

Treatment GVF IOL Refrac 
& U/S 

Laser Maj 
OR 

Min 
OR 

Mon          

Tue          
Wed          
Thu          
Fri          
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ภาคบ่าย 
 Maj 

OPD 
Min 
OPD 

Injection     Maj 
OR 

Min 
OR 

Mon    Muscle  Cornea FFA    

Tue    FFA Neuro-
OPh 

    

Wed    Oculoplastic  Uveitis Muscle CL   

Thu    Glaucoma  FFA Lacrimal Botox   
Fri    Glaucoma FFA Low 

Vision 
   

 
ข้อก ำหนด 
 Resident ทุกคนต้อง Major OPD, Major OR และ Minor OR ในทุก rotation 
 Resident ทุกคน งดเว้น Minor OPD ได้คนละ 1 rotation ต่อปี (เพื่อให้มีเวลำฝึกทักษะอื่น ๆ หรือท ำ
วิจัย) 
 Resident 1 ฝึก VF, OCT (รวม fundus photo, FAF), other (A/S photo, specular microscopy, 
corneal topography, US, etc.) คนละ 1 rotation 
 Resident 1 ฝึก Refraction, orthoptic คนละ 3 rotation 
 Resident 2 ฝึก Refraction, orthoptic คนละ 2 rotation 
 Resident 2 ฝึก Biometry & IOL measurement 1 rotation, P/S imaging & electrophysiology 1 
rotation 
 Resident 1 อยู่ห้อง treatment คนละ 4 rotation 
 Resident 2 อยู่ห้อง injection คนละ 4 rotation 
 Ophthalmic laser (PI, IP, YAG capsulotomy, retinopexy, PRP, macular photocoagulation 
ต้องจัดวันให้ไหม หรือให้เจ้ำของ case ไปท ำเองในแต่ละวัน) 
 Special clinic เช้ำ  List และควรให้ resident ใด เข้ำเท่ำใด (minimal) 
 Special clinic บ่ำย List และควรให้ resident ใด เข้ำเทำ่ใด (minimal) 
  Cornea,  Neuro-Oph, Botox, Oculoplastic, Lacrimal, Uveitis 
  Muscle, Contact lens, Glaucoma,  FFA/Retina, Low vision 
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รายวิชา 
พื้นฐำนกำรปฏิบัติงำนทำงจักษุวิทยำ  Fundamental of Practical Ophthalmology 
จักษุวิทยำพ้ืนฐำน    Principle of Ophthalmology   
  
จักษุวิทยำคลินิก 1    Clinical Ophthalmology I   
หัตถกำรทำงจักษุวิทยำ 1   Ophthalmic Procedures I 
กำรตรวจวดัและรักษำสำยตำผิดปกติ กำรฟื้นฟูทำงสำยตำ Clinical Refraction, Refractive Management, and 
Visual Rehabilitation 
จักษุวิทยำคลินิก 2    Clinical Ophthalmology II 
หัตถกำรทำงจักษุวิทยำ 2   Ophthalmic Procedures II  
กำรปฏิบัติงำนทำงจักษุวิทยำ   Ophthalmology Clerkship 
กำรวิจัย     Research 
กำรเลือกฝึกปฏิบตัิงำน   Elective 
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
Fundamental of Practical Ophthalmology 
 Anatomy, physiology, pharmacology, basic ophthalmic examination (slit-lamp 
biomicroscopy, indirect ophthalmoscopy), basic ophthalmic investigation, ophthalmic diagnosis and 
disease management principles 
 
Principle of Ophthalmology 
 Basic science in ophthalmology, anatomy, biochemistry, metabolism, physiology, 
embryology, genetics, basic optics, history taking, ophthalmological examination, diagnosis & 
differential diagnosis, public health ophthalmology 
 
Clinical Ophthalmology I 
 Ophthalmic evaluation including IOP measurement, ophthalmoscopy, common 
ophthalmic investigation and initial management of external disease and cornea, cataract and 
disorders of the lens, glaucoma, orbit, eyelid, lacrimal system, and strabismus 
 
Ophthalmic Procedures I 
 Principle of ophthalmic procedures; anesthesia for ophthalmic surgeries, aseptic technique 
and preparation for ophthalmic surgeries; basic external ophthalmic procedures, removal of 
conjunctival and corneal foreign body, epilation, pterygium excision, enucleation, evisceration, 
horizontal muscle surgery 
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Clinical Refraction, Refractive Management, and Visual Rehabilitation 
 Visual acuity and visual function measurement, objective & subjective refraction, Refractive 
error & presbyopia management, contact lens fitting, refractive surgery, and visual rehabilitation 
 
Clinical Ophthalmology II 
 Neuro-Ophthalmology, Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Ophthalmic Pathology 
and Intraocular Tumor, Intraocular Inflammation & Uveitis, Retina Vitreous 
 
Ophthalmic Procedures II 
 Basic intraocular surgeries, paracentesis, extracapsular cataract extraction, glaucoma 
surgeries, intraocular injection, anterior segment and posterior segment laser procedures 
 
Ophthalmology Clerkship 
 Holistic ophthalmology patient care, out-patient care, in-patient care, emergency care, gain 
further experience in patient care including more complex surgeries such as phacoemulsification, 
management of lens subluxation, gain more experience in subspecialty ophthalmology 
 
Research 
 Epidemiology, research methodology, research ethics, basic statistics, critical appraisal, 
perform research 
 
Year 1 
Month 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cog. A B C 
Clin.  
Surg.      D 
Ref      E 
Res I 

Note: Cog: Cognitive skills, Clin: Clinical skills, Surg.: Surgical skills, Ref: Clinical Refraction, 
Refractive Management, and Visual Rehabilitation; Res: Research 
 A: Fundamental of Practical Ophthalmology; B: Principle of Ophthalmology; C: Clinical 
Ophthalmology I; D: Ophthalmic Procedures I; E: Clinical Refraction, Contact Lens, Refractive 
Surgery, and Visual Rehabilitation; I: Research 
 
 
 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2560   76 

 

Year 2 
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Cog. F H 
Clin. 
Surg. G 
Ref E 
Res I 

Note: Cog: Cognitive skills, Clin: Clinical skills, Surg.: Surgical skills, Ref Clinical Refraction, 
Refractive Management, and Visual Rehabilitation; Res: Research 
 F: Clinical Ophthalmology II; G: Ophthalmic Procedures II; G: Ophthalmic Procedures II; H: 
Ophthalmology Clerkship; I: Research 
 
Year 3 
Month 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Cog. H 
Clin. 
Surg. 
Ref 
Res I 

Note: Cog: Cognitive skills, Clin: Clinical skills, Surg.: Surgical skills, Ref: Clinical Refraction, 
Refractive Management, and Visual Rehabilitation; Res: Research 
 H: Ophthalmology Clerkship; I: Research 
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แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   พื้นฐำนกำรปฏิบัติงำนทำงจักษุวิทยำ 
    (Fundamental of Practical Ophthalmology) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ แพทย์หญิงธำริกำนต์ สจุริะกุล 
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน   
 ระยะเวลำ  1 สัปดำห ์
    จัดกำรเรียนกำรสอนก่อนเปดิกำรฝึกอบรม 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  ไม่ม ี
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี   ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หอผู้ป่วยใน และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภำควิชำจักษุวิทยำ 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เพื่อเตรียมควำมพร้อม และปรับพืน้ฐำนของผู้ที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำ
จักษวุิทยำ โดยเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ 
 6.1 อธิบำยกำยวิภำค สรรีวิทยำ และควำมรู้พื้นฐำนทำงจักษุวิทยำ 
 6.2 ใช้เครื่องมือตรวจพ้ืนฐำนทำงจักษุวิทยำ ได้แก่ slit-lamp biomicroscope, indirect 
ophthalmoscope 
 6.3 อธิบำยหลักกำรพื้นฐำนในกำรวินิจฉัยโรคทำงจักษุวิทยำ 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 Basic science in ophthalmology: anatomy, physiology 
 7.2 Ophthalmic examination using slit-lamp biomicroscope, indirect ophthalmoscope 
 7.3 Principle in ophthalmic diagnosis 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 บรรยำย 
 สำธิต 
 ฝึกกำรตรวจทำงจักษุวิทยำ 
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข   
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แผนการสอน (Teaching Plan) 

 
1. ช่ือรำยวิชำ   จักษุวิทยำพ้ืนฐำน     
    (Principle of Ophthalmology)     
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ นำยแพทยว์สุ ศุภกรธนสำร 
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน 
 ระยะเวลำ  4 เดือน 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  ไม่ม ี
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี   ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ภำควิขำจักษุวิทยำ 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
 6.1 อธิบำยควำมรู้พี้นฐำนทำงจักษุวิทยำ กำยวิภำค สรีรวิทยำ คัภวทิยำ พันธุศำสตร์ เภสัชวิทยำ จลุ
ชีววิทยำ ควำมรู้เรื่องแสงและออบติกส์ ตลอดจนวิทยำศำสตร์พื้นฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับจักษุวิทยำ 
 6.2 อธิบำยหลักกำรของจักษุสำธำรณสุข 
 6.3 อธิบำยโรคทำงด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ โรคตดิเช้ือ โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของระบบ
ทำงเดินหำยใจ โรคเลือด โรคของระบบต่อมไร้ท่อ โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue diseases) โรค
ชรำ โรคมะเร็ง ควำมผิดปกติทำงพฤติกรรม และโรคทำงระบบประสำท ภำวะฉุกเฉินทำงดำ้นร่ำงกำย กำรระงับ
ควำมรูส้ึก และกำรดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่ำตดั 
 6.4 ซักประวัติ ตรวจร่ำงกำยผู้ป่วย โดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐำนทำงจักษุวิทยำ เลือกกำรส่งตรวจและแปลผล
กำรตรวจพื้นฐำนทำงจักษุวิทยำ 
 6.5 ให้กำรวินิจฉัย หรือวินิจฉัยแยกโรค และบอกแผนกำรรักษำเบื้องต้น ส ำหรับโรคตำที่ไมซ่ับซ้อน 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 Basic science in ophthalmology, anatomy, biochemistry, metabolism, physiology, 
embryology, genetics, basic optics 
 7.2 Public health ophthalmology 
 7.3 History taking, ophthalmological examination, diagnosis & differential diagnosis 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ได้แก่ บรรยำย กิจกรรมในห้องเรยีน ได้แก่ morning report, major 
review, interesting case 
 8.2 กำรฝึกปฏิบัต ิ
  สังเกตกำรตรวจรักษำผู้ป่วยของอำจำรย์ ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
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  สังเกตกำรตรวจรักษำผู้ป่วยโดยแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่ และแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด 
  ฝึกตรวจและให้กำรรักษำผู้ป่วยภำยใต้กำรก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข 
 
 

แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   จักษุวิทยำคลินิก 1     
    (Clinical Ophthalmology I)   
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ แพทย์หญิงวฎำกำร วุฒิศริิ 
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน 
 ระยะเวลำ  8 เดือน  เริ่มหลังผ่ำนกำรเรยีน จักษุวิทยำพื้นฐำน 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  จักษุวิทยำพ้ืนฐำน 
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี   ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ภำควิชำจักษุวิทยำ 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
 6.1 อธิบำยอำกำร อำกำรแสดง ระบำดวิทยำ กำรวินิจฉยั กำรด ำเนนิโรค และกำรรักษำโรคตำส่วนนอก 
โรคของเปลือกตำ เบ้ำตำ และระบบน้ ำตำ โรคของกระจกตำ โรคตอ้หิน โรคต้อกระจกและควำมผิดปกติของเลนส์  
 6.2 สำมำรถท ำกำรตรวจพ้ืนฐำนทำงจักษุวิทยำ และแปลผลกำรส่งตรวจพิเศษเบื้องต้นได้ 
 6.3 สำมำรถตรวจกำรเคลื่อนไหวของลูกตำ ภำวะตำเข และมองเหน็ด้วยตำทั้งสองข้ำงได ้
 6.4 สำมำรถตรวจ วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค และบอกแผนกำรรักษำผู้ป่วยที่เป็นโรค external disease 
and cornea, cataract and disorders of the lens, glaucoma, orbit, eyelid, lacrimal system, and 
strabismus 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 External disease and cornea 
 7.2 Orbit, eyelid and lacrimal system 
 7.3 Cataract and disorders of the lens 
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 7.4, Glaucoma 
 7.5 Eye position, eye movement examination and binocular function test 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ได้แก่ บรรยำย กิจกรรมในห้องเรยีน ได้แก่ morning report, major 
review, interesting case 
 8.2 กำรฝึกปฏิบัต ิ
  ตรวจผูป้่วยด้วยตนเอง ท่ีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หำกมีปญัหำจึงปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่ 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และอำจำรย ์
  ตรวจผูป้่วยด้วยตนเองภำยใต้กำรปฏิบัติงำนเป็นทีม ในกำรดูแลผู้ปว่ย 
  ตรวจผูป้่วยท่ีไดร้ับปรึกษำจำกต่ำงแผนก รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของแพทย์
ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่ แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และอำจำรย ์
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข  
 
 

แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   หัตถกำรทำงจักษุวิทยำ 1    
    (Ophthalmic Procedures I) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงโสมศิร ิ  สุขะวัชรินทร ์
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน 
 ระยะเวลำ  8 เดือน  เริ่มหลังผ่ำนกำรเรยีน จักษุวิทยำพื้นฐำน 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) จักษุวิทยำพ้ืนฐำน 
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
5. สถำนท่ี   ห้องผ่ำตัดจักษุวิทยำ 
    ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ภำควิชำจักษุวิทยำ 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้
 เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนจะสำมำรถ  
 6.1 อธิบำยหลักกำรของกำรผ่ำตัดทำงจักษุวิทยำ หลักกำรท ำให้ปรำศจำกเชื้อ กำรระงับควำมรูส้ึกเจ็บปวด 
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 6.2 บอกข้อบ่งช้ี ทำงเลือกในกำรรักษำ ข้อควรระวัง และภำวะแทรกซ้อนของกำรผ่ำตัดต่ำง ๆ เช่นกำร
ผ่ำตัดส่วนนอกของตำ เปลือกตำ กำรผ่ำตัดต้อเนื้อ กำรผ่ำตัดเอำดวงตำออก กำรผ่ำตดัพื้นผิวของดวงตำ กำรผำ่ตัด
กล้ำมเนื้อตำ เป็นต้น 
 6.3 สำมำรถท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ได ้
  - Ophthalmic anesthesia 
  - Eyelid, ocular adnexa procedures & surgery 
  - Ocular surface procedures & surgery including pterygium excision 
  - Evisceration, enucleation 
  - Horizontal muscle surgery 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 Principle of ophthalmic procedures, aseptic technique and preparation for 
ophthalmic surgeries 
 7.2 Anesthesia for ophthalmic surgeries 
 7.3 Ophthalmic anesthesia 
 7.4 Eyelid, ocular adnexa procedures & surgery 
 7.5 Ocular surface procedures & surgery including pterygium excision 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน บรรยำย กิจกรรมในห้องเรียน ไดแ้ก่ surgical discussion 
 8.2 กำรฝึกปฏิบัต ิ
  Wet lab เพื่อฝึก eye-hand co-ordination under surgical microscope, ฝึกทักษะกำรใช้
เครื่องมือ และทักษะพื้นฐำนในกำรผ่ำตดั เช่นกำรตัด กำรเย็บ ฯลฯ 
  กำรฝึกปฏิบัติงำนท่ีห้องผ่ำตดั 
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข 
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แผนการสอน (Teaching Plan) 

 
1. ช่ือรำยวิชำ   กำรตรวจวดัและรักษำสำยตำผิดปกติ กำรฟื้นฟูทำงสำยตำ  
 (Clinical Refraction, Refractive Management, and Visual 

Rehabilitation) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ แพทย์หญิงภศัรำ จงขจรพงษ์ 
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน 
 ระยะเวลำ  8 เดือน 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  ไม่ม ี
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี   ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    ห้องผ่ำตัด LASIK center 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
 6.1 อธิบำยทฤษฎีเรื่องแสง และออปติกส์ กำรหักเหแสงของดวงตำ สำยตำผิดปกติ 
 6.2 อธิบำยโรคและควำมผิดปกตทิำงตำที่เกี่ยวข้องกับสำยตำผิดปกติ ตลอดจนกำรรักษำ 
 6.3 ตรวจประเมินผู้ป่วย วัดควำมชัดเจนในกำรมองเห็น วัดสำยตำ (objective & subjective 
refraction) แปลผลกำรตรวจวดักำรหักเหแสงของดวงตำ ควำมโค้งของกระจกตำ และสั่งแว่นตำเพื่อแก้ไขสำยตำ
ผิดปกตินั้นได้อย่ำงเหมำะสม 
 6.4 ตรวจประเมิน สั่งใช้เลนส์สมัผสั และดูแลรักษำผู้ป่วยท่ีใช้เลนสส์มัผัสได้ ตลอดจนให้กำรรักษำ
ภำวะแทรกซ้อนจำกเลนส์สมัผสัได ้ 
 6.5 ให้ค ำแนะน ำ ส ำหรับผู้ป่วยท่ีมีสำยตำผดิปกติที่ต้องกำรรักษำภำวะสำยตำผดิปกตโิดยกำรผ่ำตัดแบบ
ต่ำง ๆ 
 6.6 ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นกับผู้ป่วย ญำติ ตลอดจนทีมรักษำพยำบำลในกำรฟื้นฟูสภำพทำงสำยตำ 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 Physical optics, geometrical optics, optics of human eyes refractive errors and optic 
of ophthalmic instruments 
 7.2 Eye examination and investigations for patients with refractive errors 
 7.3 Refractive errors, diagnosis & management 
 7.4 Contact lenses, refractive surgeries 
 7.5 Visual rehabilitation 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
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 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน บรรยำย กิจกรรมในห้องเรียน ไดแ้ก่ case discussion 
 8.2 กำรฝึกปฏิบัต ิ
  ฝึกวัดสำยตำโดยใช้ schematic eye 
  ตรวจผูป้่วยนอก วัดสำยตำแบบ objective refraction (retinoscopy, automated 
refraction, keratometry, corneal topography, etc.) และ subjective refraction และให้กำรรักษำผู้ป่วยท่ีมี
สำยตำผิดปกต ิ
  ฝึกปฏิบัตติรวจประเมินผู้ป่วย ให้ค ำแนะน ำ และดูแลรักษำผู้ป่วยในคลินิกคอนแทคเลนส์ 
  ฝึกปฏิบัตติรวจประเมินผู้ป่วยสำยตำเลือนรำง ให้ค ำแนะน ำและฟื้นฟูสำยตำ ภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของอำจำรย ์
  สังเกต กำรดูแลรักษำผู้ป่วยสำยตำผิดปกตโิดยกำรผ่ำตัด เช่น กำรใช้ excimer laser, กำรผ่ำตดั
กระจกตำ และกำรผ่ำตัดเข้ำในลูกตำ 
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
 Basic Science Courses of Ophthalmology, section 3: Clinical optics 
- Contact Lenses: Procedures and Techniques, Gerald Eugene Lowther, Christopher 
Snyder, Butterworth-Heinemann, 1992 
- Clinical Optics and Refraction: A Guide for Optometrists, Contact Lens Opticians and 
Dispensing Opticians, Andrew Keirl, Caroline Christie, Elsevier Health Sciences, 2007 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข 
 
 

แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   จักษุวิทยำคลินิก 2     
    (Clinical Ophthalmology II) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนำภรณ ์
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน   
 ระยะเวลำ  8 เดือน  เริ่มหลังจำก Clinical Ophthalmology I 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) Clinical Ophthalmology I 
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี   ภำควิชำจักษุวิทยำ 
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    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    ห้องฉุกเฉิน 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
 6.1 อธิบำยอำกำร อำกำรแสดง ระบำดวิทยำ กำรวินิจฉยั กำรด ำเนนิโรค และกำรรักษำของโรคตำในกลุ่ม 
Neuro-Ophthalmology, Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Intraocular Tumor, Intraocular 
Inflammation & Uveitis, Retina & Vitreous 
 6.2 สำมำรถตรวจ ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค ส่งตรวจพิเศษ และแปลผลกำรตรวจพิเศษ และ
วำงแผนกำรรักษำเบื้องต้นส ำหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคตำในกลุ่ม Neuro-Ophthalmology, Pediatric 
Ophthalmology and Strabismus, Intraocular Tumor, Intraocular Inflammation & Uveitis, Retina & 
Vitreous 
 6.3 เก็บช้ินเนื้อ หรือสิ่งส่งตรวจท่ีเก็บจำกดวงตำ เบ้ำตำ หรือเนื้อเยือ่ท่ีเกี่ยวข้อง เลือกกำรส่งตรวจ และ
แปลผลเบื้องต้นของของกำรตรวจช้ินเนื้อเบื้องต้นทำงพยำธิวิทยำ และกำรตรวจพิเศษอ่ืน ๆ ได ้
 6.4 สื่อสำรกับผู้ป่วยและญำติ ผู้รว่มงำน และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน โรคที่อำจเป็น
อันตรำยถึงชีวิต (เช่นมะเร็งในดวงตำ) หรือมีโอกำสสญูเสียดวงตำ หรือมีกำรมองเห็นท่ีลดลงได้ 
 6.5 สำมำรถประเมิน ตรวจร่ำงกำยผู้ป่วย และวำงแผนกำรดูแลรักษำเบื้องต้น ส ำหรับผู้ป่วยท่ีมีภำวะ
ฉุกเฉินทำงจักษุวิทยำ หรือผู้ป่วยทีไ่ด้รับอุบตัิเหตุทำงตำ 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 Neuro-Ophthalmology 
 7.2 Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
 7.3 Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumor 
 7.4 Intraocular Inflammation & Uveitis 
 7.5 Retina & Vitreous 
 7.6 Ophthalmic emergencies 
 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ได้แก่ บรรยำย กิจกรรมในห้องเรยีน ได้แก่ morning report, major 
review, interesting case, tumer conference, radiology & imaging conference, neuro-ophthalmology 
conference 
 8.2 กำรฝึกปฏิบัต ิ
  ตรวจผูป้่วยด้วยตนเอง ท่ีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หำกมีปญัหำปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่ 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และอำจำรย ์
  ตรวจผูป้่วยด้วยตนเองภำยใต้กำรปฏิบัติงำนเป็นทีม ในกำรดูแลผู้ปว่ย 
  ตรวจผูป้่วยท่ีไดร้ับปรึกษำจำกต่ำงแผนก รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของแพทย์
ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่ แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และอำจำรย ์
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  ตรวจผูป้่วยเฉพำะโรค ท่ีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หรือคลินิกเฉพำะโรค ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่ แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด และอำจำรย ์
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข  
 
 

แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   หัตถกำรทำงจักษุวิทยำ 2    
    (Ophthalmic Procedures II) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ แพทย์หญิงบญุยดำ พุทธริังษีวงศ ์
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน 
 ระยะเวลำ  8 เดือน  เริ่มหลังจำก Ophthalmic Procedures I 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  Ophthalmic Procedures I 
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี   ห้องผ่ำตัดจักษุวิทยำ 
    ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
 6.1 บอกข้อบ่งช้ี วิธีกำรปฏิบัติ และภำวะแทรกซ้อนท่ีส ำคญั ส ำหรับหัตถกำรทำงจักษุวิทยำ รวมถึงกำร
ผ่ำตัดต้อกระจก ต้อหิน กำรฉีดยำเข้ำตำ และกำรผ่ำตดัส่วนหลังของดวงตำ กำรผำ่ตัดกล้ำมเนื้อตำและระบบน้ ำตำ 
 6.2 สำมำรถท ำหัตถกำรพื้นฐำนทีส่ ำคัญ ได้แก่ paracentesis, extracapsular cataract extraction, 
glaucoma surgeries, intraocular injection, lacrimal system surgery ได้ 
 6.3 สำมำรถตรวจประเมินผู้ป่วย ให้ค ำแนะน ำ และช่วยเลือกวิธีกำรรักษำส ำหรับผู้ป่วยที่ต้องไดร้ับกำร
ผ่ำตัด external and ophthalmic adnexal surgery, anterior segment surgery, cataract surgery, 
posterior segment surgery 
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 6.4 สำมำรถท ำกำรรักษำโดยใช้แสงเลเซอร์ทำงจักษุวิทยำ ได้แก่ laser procedures for glaucoma, 
laser capsulotomy, และ posterior segment laser ได้แก่ panretinal photocoagulation (PRP), laser 
retinopexy, macular laser เป็นต้น 
 Basic intraocular surgeries, paracentesis, extracapsular cataract extraction, glaucoma 
surgeries, intraocular injection, anterior segment and posterior segment laser procedures 
 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 External and anterior segment surgeries: principle, technique, & complications 
 7.2 Posterior segment surgeries: principle, technique, & complications 
 7.3 Ophthalmic laser 
 7.4 Surgical management for ophthalmic trauma 
 7.5 Phacodynamics 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน บรรยำย กิจกรรมในห้องเรียน ไดแ้ก่ surgical discussion 
 8.2 กำรฝึกปฏิบัต ิ
  Wet lab เพื่อฝึกทักษะกำรใช้เครือ่งมือส ำหรับ phacoemulsification และทักษะในกำรผ่ำตดั
  กำรฝึกปฏิบัติงำนท่ีห้องผ่ำตดั 
  ฝึกปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข 
 
 

แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   กำรปฏิบัติงำนทำงจักษุวิทยำ   
    (Ophthalmology Clerkship) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ แพทย์หญิงบญุทิพย์ ทิพย์สุริยำพร 
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน   
 ระยะเวลำ  16 เดือน 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  Clinical Ophthalmology II 
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 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี 
    ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ภำควิชำจักษุวิทยำ  
    ห้องผ่ำตัด ห้องเลเซอร ์
    หน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 หลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
 6.1 ตรวจผู้ป่วย สั่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม ให้กำรวินิจฉัย วำงแผนกำรรักษำ และติดตำมกำรรักษำผู้ป่วยทำง
จักษุวิทยำ สำมำรถปรึกษำผูเ้ชี่ยวชำญหรือผูม้ีประสบกำรณส์ูงกว่ำได้อย่ำงเหมำะสม  
 6.2 ปฏิบัติกำรดูแลรักษำผู้ป่วย โดยท ำงำนร่วมกับทีมในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 6.3 สื่อสำรกับผู้ป่วยและญำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถสอนและแนะน ำผู้ร่วมงำน ตลอดจนแพทย์
ประจ ำบ้ำนรุ่นน้องได ้
 6.4 ปฏิบัติงำนดูแลรักษำผู้ป่วยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกบัระบบกำรท ำงำนของโรงพยำบำล 
และสอดคล้องกับระบบสำธำรณสขุของประเทศ 
 6.5 ปฏิบัติกำรดูแลรักษำผู้ป่วย บนพ้ืนฐำนกำรใช้เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ (Evidence-based medicine) 
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 Holistic care for ophthalmic patients 
 7.2 Practice-based learning and improvement 
 7.3 System-based practice 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน บรรยำย กิจกรรมในห้องเรียน ไดแ้ก่ interesting case, major 
review, journal club, grand round 
 8.2 กำรฝึกปฏิบัต ิ
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข 
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แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   กำรวิจัย      
    (Research) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงเกวลิน  เลขำนนท ์
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน 
 ระยะเวลำ    36 เดือน 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  ไม่ม ี
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี 
    ภำควิชำจักษุวิทยำ 
    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน จักษุวิทยำ  
    ห้องผ่ำตัด ห้องเลเซอร ์
    ห้องฉุกเฉิน 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
 6.1 อธิบำยควำมรู้พื้นฐำนทำงระบำดวิทยำ ระเบียบวิธีกำรวิจยั จรยิธรรมในกำรวิจัย และสถติิพื้นฐำน 
 6.2 ด ำเนินกำรวำงแผนงำนวิจัย เก็บและวิเครำะห์ข้อมลู และสรุปผลกำรวิจัย 
 6.3 เขียนรำยงำนผลกำรวิจัย และน ำเสนอผลกำรวจิัย 
 6.4 ประยุกต์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรือ่งกำรวิจัย มำใช้ในกำรปฏิบัตเิวชศำสตร์เชิงประจักษ ์
7. เนื้อหำสังเขป 
 7.1 Basic epidemiology, basic biostatistics 
 7.2 Research methodology 
 7.3 Data management & analysis 
 7.4 Writing a manuscript 
 7.5 Research ethics 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 8.1 กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน บรรยำยเรื่องระเบียบวิธีกำรวจิัย สถิติพื้นฐำน จัดโดยหน่วยระบำด
วิทยำของคณะฯ 
 8.2 ศึกษำด้วยตนเอง เรื่อง Good Clinical Practice (GCP) ที่เว็บไซต์ 
https://about.citiprogram.org/en/ และต้องไดร้ับประกำศนียบตัร GCP จึงจะอนุญำตให้ส่งเรื่องขออนุมัติกำรท ำ
วิจัย แก่คณะกรรมกำรจริยธรรม 
 8.4 แพทย์ประจ ำบ้ำนน ำเสนอหัวข้อวิจัย และแผนกำรวิจัยเบื้องต้น คณำจำรย์ให้ค ำแนะน ำ (ภำยในกำร
ฝึกอบรมปีแรก) 

https://about.citiprogram.org/en/


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2560   89 

 

 8.4 แพทย์ประจ ำบ้ำนส่งเรื่องขออนุมัติกำรวิจยั แก่คณะกรรมกำรจรยิธรรม 
 8.5 เมื่อได้รับอนมุัติ แพทย์ประจ ำบ้ำนด ำเนินกำรวิจัย เก็บข้อมลู วิเครำะห์ข้อมลู และสรุปผล และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวจิยั (ภำยในกำรฝึกอบรมปีท่ีสอง) 
 8.6 แพทย์ประจ ำบ้ำนน ำเสนอผลงำนวิจัย ในกำรประขุมวิชำกำร และหรือส่งผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 
 8.7 ระหว่ำงกำรฝึกอบรม มีกิจกรรม journal club และ major review เพื่อฝึกให้แพทย์ประจ ำบ้ำน เคย
ชินกับกำรติดตำมควำมรู้ที่ทันสมยั และสำมำรถประเมินควำมน่ำเชื่อถือของบทควำมวิชำกำรได ้
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข 
 
 

แผนการสอน (Teaching Plan) 
 
1. ช่ือรำยวิชำ   กำรเลือกฝึกปฏิบตัิงำน    
    (Elective) 
2. ช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ภฤศ หำญอุตสำหะ 
3. ช่ือหลักสูตร   หลักสตูรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม 
    ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ 
4. เวลำกำรเรียนกำรสอน 
 ระยะเวลำ    3 เดือน 
 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  ไม่ม ี
 วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
5. สถำนท่ี    ตำมที่แพทย์ประจ ำบ้ำนเลือกไปฝกึปฏิบัติงำน หรือเรียนรู้ 
6 วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู ้  
 เพือ่เอื้อให้แพทย์ประจ ำบ้ำน สำมำรถเลือกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อให้เสรมิพัฒนำกำรอย่ำงยดืหยุน่
ตำมที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องกำร 
7. เนื้อหำสังเขป 
 ตำมที่แพทย์ประจ ำบ้ำนเลือก 
8. วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปีท่ี 1 สำมำรถเลือกมำสังเกตกำรตรวจผู้ป่วยนอกของอำจำรย์ได้ ประมำณ 2 
สัปดำห์ โดยต้องตดิต่อ และแจ้งให้อำจำรย์ประธำนหลักสตูรอนุมตัลิ่วงหน้ำ 3 เดือน 
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 แพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปีท่ี 2 สำมำรถเลือกกำรเรียนรู้ หรือฝึกปฏิบัติงำน ภำยในหรือภำยนอกภำควิชำได้ 
ประมำณ 4 สัปดำห์ โดยต้องติดตอ่ และแจ้งให้อำจำรย์ประธำนหลกัสูตรอนุมตัิล่วงหน้ำ 3 เดือน  
 แพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปีท่ี 3 สำมำรถเลือกกำรเรียนรู้ หรือฝึกปฏิบัติงำน ภำยในหรือภำยนอกภำควิชำได้ 
ประมำณ 6 สัปดำห์ โดยต้องติดตอ่ และแจ้งให้อำจำรย์ประธำนหลกัสูตรอนุมตัิล่วงหน้ำ 3 เดือน 
 ในกรณีที่ต้องกำรเลือกเรียนรู้หรือเลือกฝึกปฏิบัติงำนเป็นเวลำมำกกว่ำนี้ ให้ขออนุมัติจำกภำควิชำเป็นกรณี
พิเศษ 
9. สื่อกำรเรยีนรู ้
 9.1 โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กำรสอน 
 9.2 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 9.3 บทควำม หนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออ้ำงอิง 
10. กำรประเมินผล 
11. กำรปรบัปรุงแก้ไข 
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ภาคผนวก 4 
ขั้นตอนและความก้าวหน้าในการฝึกอบรม (Milestone) 

เริ่มใช้ในปีกำรศึกษำ 2561 
 

Entrustable Professional Activities ระดับต้น ระดับกลำง ระดับปลำย 

EPA-S01 Pterygium excision L3#1   
EPA-S02 Ectropion/Entropion Correction  L3#1  

EPA-S03 ECCE/MSICS with IOL Insertion  L3#1  
EPA-S04 Upper Eyelid Blepharoplasty  L3#1  
EPA-S05 Corneal/Scleral Laceration Repair   L3#1 

EPA-S06 External Dacryocystorhinostomy  L3#1  
EPA-S07 Muscle Surgery (Horizontal)  L3#1  

EPA-S08 Phacoemulsification   L3#1 
EPA-S09 Trabeculectomy   L3#1 

EPA-PC01 Basic Ophthalmic Examination in 
Adult 

L3#1   

EPA-PC02 Informed Consent  L3#1  

 
 

Direct Observation of Procedural Skill ระดับต้น ระดับกลำง ระดับปลำย 
DOPS-01 Subconjunctival/Subtenon/Periocular 
injection 

L3#1   

DOPS-02 Corneal/Conjunctival Scraping L3#1   
DOPS-03 Refraction  L3#1  

DOPS-04 Lacrimal Irrigation L3#1   
DOPS-05 Anterior Chamber Tapping/Injection  L3#1  

DOPS-06 Laser Iridotomy/Iridoplasty  L3#1  
DOPS-07 Nd:YAG Capsulotomy  L3#1  

DOPS-08 Posterior Segment Ultrasonography  L3#1  
DOPS-09 Panretinal Photocoagulation  L3#1  
DOPS-10 Laser Retinopexy   L3#1 
DOPS-11 Intravitreal Injection  L3#1  
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ภาคผนวกที่ 5 
การประเมินผล 

 
 ภำควิชำมีกำรประเมินผล เพื่อใหท้รำบว่ำแพทย์ประจ ำบ้ำนพัฒนำตนไปได้ตำมที่คำดหวัง ตำมมิติของ
ผลลัพธ์กำรฝึกอบรมดำ้นต่ำง ๆ โดยแบ่งเป็น 
 1. กำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
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Written examination (MTF, MCQ, 

Short Essay, etc.) 
      

Clinical skills assessment (EPA, 

DOPS, Surgery, etc.) 
      

Oral examination 
      

Staff assessment       

360 degree assessment       
Research       

ICO Examination       

 

 

 

 
     

 2. กำรสอบเพื่อวุฒิบัตรหรือหนังสอือนุมัติโดยรำชวิทยำลยัฯ 
 
 ทั้งนี้ รำยละเอียดของกำรสอบข้อเขียนภำยในของภำควิชำเป็นดังนี ้
Written exam I  [September] 
 Basic science in Ophthalmology 
 Clinical Ophthalmology I 
 [Update Med, Fundamental, Basic Oph] 
Written exam II  [November] 
 Clinical Ophthalmology II 
 Subspecialty Oph I, III 
 Oph Investigation I (dry eyes, IOL, muscle, VF) 
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 Lasers, Tumors 
 [Cataract, Glaucoma, Ped, Cornea, Tumor] 
Written exam III  [February] 
 Subspecialty Oph II 
 Oph Investigation II (P/S invest, US, OCT) 
 Refraction 
 Low Vision 
 Critical Appraisal, Public Health Oph 
 [Neuro, Orbit, Uveitis, Retina, Optics, Epidemio, PHO] 
ICO Exam  [April] 
 

 
 


