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ค ำน ำ 
 

 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ได้เริ่มเปิดกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจักษุ
วิทยำ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511 และได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรฝึกอบรมเป็นระยะ  เรื่อยมำ เพื่อให้หลักสูตรกำรฝึกอบรมมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมทันสมัย ทันต่อควำมก้ำวหน้ำในกำรตรวจวินิจฉัยและกำรดูแลผู้ป่วยทำงจักษุวิทยำ ที่มีควำม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ  โดยภำควิชำฯ ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่ำสุดในปี พ.ศ. 2553 และมี
แผนจะปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี อย่ำงไรก็ตำมในปี พ.ศ. 2558 แพทยสภำก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน และแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ให้เข้ำกับข้อก ำหนดของ World Federal of Medical Education 
(WFME)  และรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมำยจำกแพทยสภำให้เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรฝึกอบรม
แพทยประจ ำบ้ำนสำขำจักษุวิทยำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเกณฑ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจักษุวิทยำเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ ส ำเร็จในปีพ.ศ. 2560 ประกอบกับคณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มีนโยบำยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน เรียนหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพบัณฑิตขั้นสูงสำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก วิชำเอกจักษุวิทยำ ของมหำวิทยำลัยมหิดล ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น 
ภำควชิำจักษุวิทยำฯ จึงจัดท ำ หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ ฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทั ้งเกณฑ์มำตรฐำนของ World Federal of Medical 
Education เกณฑ์หลักสูตรของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพบัณฑิตขั้นสูงของมหำวิทยำลัยมหิดล 
 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มีควำมมุ่งมั่นที่จะผลิตจักษุแพทย์ ที่มีจริยธรรม มี
ควำมรู้ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงำนดูแลสุขภำพตำของประชำชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศสืบไป 
 
 
  
 
        รองศำสตรำจำรย์วิชัย ประสำทฤทธำ 
              หัวหน้ำภำควิชำจักษุวิทยำ 
       คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิด ี
        20 พฤษภำคม 2561 
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ภำควิชำจกัษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 
ฉบับปรับปรุง 30 เมษำยน 2561 

 

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 
 
3. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวทิยำลัยมหิดล 
 270 ถนนพระรำม 6 เขตรำชเทวี กทม. 10400 
 โทรศัพท์ (02) 201-1526, (02) 201-1533  โทรสำร (02) 201-1516 
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 ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภำ 
 
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 เสร็จสิ ้นแล้ว 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 ระหว่ำงวันท่ี 20-21 มกรำคม 2559 และ 18-19 สิงหำคม 2559 โดยตั้งเป้ำหมำยทั้งในด้ำนกำรศึกษำ 

วิจัย บริกำร และกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ให้เป็นระดับ World class ทั้งนี้ด้ำนกำรศึกษำ ตั้งเป้ำหมำยว่ำบัณฑติที่

จบจำกคณะฯ ต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล มุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำหลังปริญญำเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชำญ

เฉพำะทำง บัณฑิตจะต้องมีควำมเป็นสำกล มีศักยภำพทำงกำรวิจัย และเป็น Transformative leader ซึ่งภำควิชำ

ฯ รับแนวนโยบำยของคณะฯ มำด ำเนินกำร 

 โรคและภำวะทำงจักษุวิทยำ ส่งผลให้ประชำกรทั่วโลกตำบอดและมีกำรมองเห็นบกพร่อง (visual 

impairment) จ ำนวนมำก ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวำรสำร Ophthalmology ปี 2013 รำยงำนว่ำมีคนตำบอดว่ำ 32 ล้ำน

คน และม ีคนท ี ่ม ีกำรมองเห ็นบกพร ่องระด ับปำนกลำงถ ึงร ุนแรงอ ีก 191 ล ้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 และต้องอำศัยเครื่องมือพิเศษทำงจักษุวิทยำที่เฉพำะเจำะจง แพทย์ทั่วไปที่

ไม่ใช่จักษุแพทย์ท ำได้เพียงคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยมำให้จักษุแพทย์วินิจฉัยและรักษำ และกำรที่ประเทศไทยเริ่มใช้

ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในปี 2545 ท ำให้มีผู้ป่วยเข้ำมำรับบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก องค์กำรอนำมัยโลก 

(World Health Organization, WHO) เป็นผู้น ำริเริ ่มโครงกำรป้องกันตำบอดในระดับนำนำชำติ คือโครงกำร 

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

จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในประเทศไทยล่ำสุด ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2017 พบว่ำในอีกห้ำปีข้ำงหน้ำ 

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

 ในกำรจัดท ำหลักสูตรนี้ ภำควิชำฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มี ส่วนเกี ่ยวข้อง 

(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 ำหรับควำมรู้ในด้ำนจักษุวิทยำก็เพิ่มพูนขึ้นทั้งในแนวกว้ำงและแนวลึกจน

แยกออกมำเป็นสำขำเฉพำะทำงสำขำหนึ่ง แพทย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตร์บัณฑิตจะมีควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป

ด้ำนจักษุวิทยำ แต่กำรที่จะวินิจฉัยและให้กำรรักษำโรคทำงจักษุวิทยำท่ีซับซ้อนไปกว่ำน้ันจ ำเป็นต้องกระท ำโดยจักษุ

แพทย์ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง ซึ่งมีควำมรู้ควำมช ำนำญทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์และควำมรู้พื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนทักษะในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยทำงด้ำนจักษุวิทยำ 

 พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชาฯ ก็เพ่ือฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจักษุ

วิทยา เพ่ือสร้างจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการ

รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในด้านจักษุ

วิทยา ซึ่งเป็นสำขำวิชำทำงกำรแพทย์เฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับโรคทำงตำ โครงสร้ำงโดยรอบ กำรท ำงำนของตำ กำร
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มองเห็น กำรรักษำโรคทำงตำ ดังนั้นกำรฝึกอบรมนี้จะประกอบไปด้วยภำคทฤษฏีและภำคปฏบิัติ โดยเน้นภำคปฏิบตัิ 

เพื่อให้ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงเวชปฏิบัติที่ครอบคลุม เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมสำมำรถตรวจ 

วินิจฉัย และดูแลรักษำผู้ป่วยท่ีเป็นโรคตำที่เป็นปัญหำส ำคัญทำงสำธำรณสุขของประเทศได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถ

ปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้และสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย มีควำมเป็นมือ

อำชีพ มีเจตนำรมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

5.  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 แพทย์ท่ีจบกำรฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพำะทำงสำขำจักษุวิทยำต้องมคีุณสมบัติ และควำมรู้ควำมสำมำรถ

ขั้นต ่ำ ตำมสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ทั้ง 6 ด้ำน ดังนี ้ 

5.1. กำรดูแลผู้ป่วย (Patient Care) 

แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถท ำกำรตรวจวินิจฉัยโรค ดูแลผูป้่วยอย่ำงครบวงจรตั้งแตส่่งเสริมสุขภำพ ปอ้งกัน

โรค รักษำโรค และฟื้นฟูสมรรถภำพ โดยครอบคลุมโรคตำที่พบบ่อย และที่เป็นปัญหำสำธำรณสุขของประเทศ 

ตลอดจนดูแลรักษำภำวะทำงร่ำงกำยอื่น ๆ ในผู้ป่วยอย่ำงเป็นองค์รวม (Holistic) โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง 

  ก. สำมำรถประเมินลักษณะทำงคลินิกของโรคทำงจักษุท่ีสำคญัและพบบ่อย (clinical assessment) 

  ข. สำมำรถตรวจหำสำเหตุและวิเครำะหโ์รคในผูป้่วยโรคทำงจักษุ (patient investigation) 

  ค. ดูแลรักษำใหค้ำแนะนำกำรป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยได้ (patient management) 

  ง. มีทักษะกำรดูแลผู้ป่วยโรคทำงจกัษุอย่ำงเหมำะสม (practical skills) 

  จ. สำมำรถทำหัตถกำรเพื่อรักษำผูป้่วยโรคทำงจักษุ (surgical skills) 

  ฉ. สำมำรถป้องกันและส่งเสรมิสุขภำพตำที่จ ำเป็น (health promotion and disease prevention) 

 5.2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ (Medical Knowledge) 

  ก. มีควำมรู้ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนฐำนของร่ำงกำยและจิตใจทำงจักษุวิทยำ 

  ข. มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในโรค กำรป้องกันและรักษำโรค ทำงจักษุวิทยำ 

  ค. มีทักษะในวิชำชีพ สำมำรถทำหัตถกำรพื้นฐำนทำงจักษุวิทยำได้ด้วยตนเอง 

 5.3. กำรเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถตั้งค ำถำมทำงคลินิกจำกกำรดูแลผู้ปว่ย ค้นหำและประเมินข้อมูล หรือท ำ

กำรวิจัย และใช้หลักเวชปฏิบตัิเชิงประจักษ์ และประเมินตนเองจำกกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำทักษะกำรดูแลผู้ป่วย 

 ก. ด ำเนินกำรวิจยัทำงกำรแพทย์ได้ 

 ข. วิพำกษ์บทควำมและงำนวิจัยทำงกำรแพทย์สำขำจักษุได ้

 ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบกำรณ์ไดด้้วยตนเอง เช่น กำรเข้ำร่วมกำรประชุมทำงวิชำกำร 

 5.4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสำรกับผู้ป่วยและญำติ เพื่อนร่วมงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเหมำะสม 

  ก. น ำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรำยปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  ข. ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะให้แพทย์หรือนักศึกษำแพทย์ 

  ค. สำมำรถสื่อสำรให้ข้อมูลแกญ่ำติ และผูป้่วย ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพมมีนุษยสมัพันธ์ที่ด ี ทำ

งำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 5.5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแสดงพฤติกรรมแห่งวิชำชีพ (Professional behavior) ยึดมั่นต่อจริยธรรมวิชำชีพ 

และปฏิบตัิต่อผู้ป่วยด้วยควำมเมตตำ ไม่แบ่งแยกเพศ เศรษฐฐำนะ ศำสนำ หรือวัฒนธรรม 

  ก. มีควำมรับผิดชอบต่องำนท่ีได้รบัมอบหมำย 

  ข. มีควำมเป็นผู้นำในวิชำชีพ 

  ค. มีควำมสนใจใฝ่รู้ และสำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนือ่งตลอดชีวิต (continuous 

professional development) 

  ง. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญำติ ผู้ร่วมงำนและเพื่อนร่วมวิชำชีพ 

  จ. เคำรพสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งกำรรกัษำควำมลับของผู้ป่วย 

  ฉ. ควำมสำมำรถปฏิบตัิงำนแบบสหวิชำชีพหรือเป็นทีมได ้

  ช. มีควำมสำมำรถด้ำน non-technical skill 

 5.6. กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-Based Practice) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถปฏบิัติงำนดูแลผู้ป่วยได้ อย่ำงสอดคลอ้งกับระบบปฏิบัติงำนของ

สถำนพยำบำล และระบบสำธำรณสุขของประเทศ โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำโดยรวม 

 ก. มีควำมรู้เกีย่วกับระบบสุขภำพของประเทศ 

 ข. มีส่วนร่วมในระบบพัฒนำคณุภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยในบริบทของแต่ละสถำบัน 

 ค. ใช้ทรัพยำกรสุขภำพอย่ำงเหมำะสม (cost consciousness medicine) และสำมำรถปรับเปลีย่นกำร

ดูแลรักษำผู้ป่วยให้เข้ำกับบริบทของกำรบริกำรสำธำรณสุข ได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 6.1 วิธีกำรให้กำรฝึกอบรม/หลักสตูร 

 เพื่อให้ได้จักษุแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะตำมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ภำควิชำฯ จัดประสบกำรณ์กำร

เรียนรู ้ให้แก่แพทย์ประจ ำบ้ำน โดยให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถพัฒนำตนได้เต็มที ่ตำมศักยภำพของตนเอง 

ครอบคลุมด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยจัดให้มีควำมสมดุลระหว่ำงภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ และดว้ยเหตุที่

จุดประสงค์ต้องกำรสร้ำงจักษุแพทย์ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดี ภำควิชำฯ จึงเน้นกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ ในลักษณะ

เรียนรู้ไปในขณะปฏิบัติงำน (On the job training) และจัดสภำพแวดล้อมกำรฝึกอบรม ให้เรียนรู้กำรปฏิบัติงำน

ร่วมกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์แขนงอื่น ๆ เน้นหลักกำรใช้เหตุผลแบบวิทยำศำสตร์ และเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ 

(Evidence based medicine) เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และหล่อหลอมให้ผู้เข้ำรบักำรฝกึอบรมมีพฤติกรรมแหง่

วิชำชีพที่เหมำะสม ทั้งนี้ต้องจัดให้มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน และมีควำมเหมำะสมไม่

กระทบต่อสุขภำพของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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 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 

 เพื ่อให้มั ่นใจได้ว่ำ แพทย์ที ่เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถพัฒนำควำมรู้ และทักษะเพิ่มเติมจำกระดับ

แพทยศำสตร์บัณฑิต และพร้อมเข้ำร ับกำรฝึกอบรม ภำควิชำฯ จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั ้น (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

เข้ำรับกำรเรียนกำรสอนเรื ่อง Epidemiology, Research methodology และ Basic statistics ซึ ่งจัดสอนโดย

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  

 กำรเรียนกำรสอนที่จัดขึ้นในภำควิชำฯ เนื่องจำกภำควิชำฯ เห็นว่ำกำรเรียนรู้ส่วนส ำคัญของแพทย์ประจ ำ

บ้ำนได้มำจำกกำรเรียนรู้และพัฒนำตนในขณะปฏิบัตงิำน (On the job training) ดังนั้นจึงระวังกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนในห้องเรียนไม่ให้รบกวนกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน โดยปกติจัดในเวลำเช้ำวันจันทร์ อังคำร พฤหัส 

และวันศุกร์ก่อนที่แพทย์ประจ ำบ้ำนจะออกตรวจผู้ป่วยนอก หรือเข้ำห้องผ่ำตัด นอกจำกนี้อำจนัดสอนในเวลำอื่น 

ตำมโอกำสอ ำนวย กิจกรรมในห้องเรียนนี้ได้แก่ กำรบรรยำยโดยอำจำรย์ในภำควิชำฯ หรืออำจำรย์ที่เชิญมำจำก

ภำยนอก Morning report, Journal club, Major review, Photo quiz, Interdepartment conference, Topic 

assignment เป็นต้น 
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 รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ยังช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติมให้แพทย์ประจ ำบ้ำนจักษุ

ว ิ ทยำท ั ่ วประ เทศ ได ้ แก ่  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 ำหน้ำที่เป็นผู้กระตุ้นกำรเรียนรู ้(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 โดยทุกสำยจะมีอำจำรย์ที่เช่ียวชำญทำง

โรคส่วนหน้ำของดวงตำ และโรคส่วนหลังของดวงตำ แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับจัดสรรให้หมุนเวียนกันปฏิบัติงำนไป

ตำมสำย และจัดให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีโอกำสได้ตรวจผู ้ป่วยคลินิกโรคตำเฉพำะทำง (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

ผ่ำนกำรอบรมกำรผ่ำตัดในห้องปฏิบัตกิำร (wet lab) แล้วจึงจะให้เริ่มผ่ำตัดภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรย์ และค่อย 

ๆ ให้ท ำเพิ่มมำกข้ึนตำมควำมสำมำรถจนกระทั่งสำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรจัดให้อยู่เวรนอกเวลำรำชกำร เพื่อให้มีโอกำสได้เรียนรู้กำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทำงจักษุวิทยำ โดยในเวร จะมีแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที ่ 1, 2, 3 โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ ่นพี่เป็นผู้แนะน ำและ
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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 ำบ้ำนเลือกไปฝึกปฏิบัติ งำน หรือเรียนวิชำเลือก (Elective) ได้ตำม

อัธยำศัย โดยให้ไปในระหว่ำงฝึกอบรมชั้นปีที่สองเป็นเวลำหนึ่งเดือน และในระหว่ำงกำรฝึกอบรมชั้นปีที่สำมเป็น

เวลำหกสัปดำห์ ท้ังนี้แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำเรื่องขออนุญำตเพื่อให้ภำควิชำฯ พิจำรณำก่อนล่วงหน้ำ 

 

กำรสอน (Teaching) 

 ภำควิชำฯ จัดตำรำงให้แพทย์ประจ ำบ้ำน หมุนเวียนกันสอนนักศึกษำแพทย์ ในวิชำจักษุวิทยำ เพื่อให้

แพทย์ประจ ำบ้ำนได้ทบทวนวิชำควำมรู้ และฝึกสอนนักศึกษำแพทย์ และเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงแพทย์รุ่นพี่รุน่
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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 
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Pre-Ophthalmology Residency 

Course 
      

Lecture       

Morning report, interesting case       

Journal club       

Major review       

Grand round       

In-patient       
OPD       
OR       
Emergency       

Research       

Academic meeting       

Elective       

Teaching       

Administration participation       
 

 6.2 เนื้อหำของกำรฝึกอบรม/หลักสูตร 
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 ภำควิชำจักษุวิทยำ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเกิดกำรเรียนรู้ผสมผสำนครบถ้วน  

ทั้ง 3 ด้ำน คือด้ำนควำมรู้ ด้ำนเจตคติ และด้ำนทักษะ โดยจัดให้มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  รวมทั้ง

กำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง และฝึกทักษะผ่ำนกำรปฏิบัติงำน และเปิดโอกำสให้แพทย์ประจ ำบ้ำนพัฒนำตนเอง

ให้เต็มที่ตำมศักยภำพ รำยละเอียดของเนื้อหำ แสดงไว้ในภำคผนวกที่ 2 

 ด้ำนควำมรู้  (Knowledge, Cognitive Domain) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนควรมีควำมรู ้ในด้ำนวิทยำศำสตร์พื ้นฐำนเกี ่ยวกับจักษุวิทยำ (Basic science in 

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

Pathology, Optics, etc.)  ควำมร ู ้ทำงกำรแพทย์พื ้นฐำนที ่จ  ำเป ็นส ำหรับจ ักษุแพทย์  (General medical 

knowledge) ควำมรู ้ด้ำนจักษุวิทยำ (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  

 6.5 สภำวะกำรปฏิบัติงำน 
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 ภำควิชำจักษุวิทยำ ออกแบบกำรฝึกอบรมของแพทย์ประจ ำบ้ำน โดยให้มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเรียนกำร

สอนภำคทฤษฎี และกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นกำรปฏิบัติงำน

ที่ต้องให้กำรดูแลรักษำแก่ผู้ป่วย เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ภำควิช ำฯ มีระบบแบ่งกำรปฏิบัติงำนของ

อำจำรย์ และแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นสำย แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรดูแลจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนรุน่พ่ี แพทย์ประจ ำ

บ้ำนต่อยอด และอำจำรย์ และมีกำรประเมินสมรรถนะของแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นระยะ เมื่อผ่ำนกำรประเมินระดับ

หนึ่งจึงอนุญำตให้ปฏิบัติงำนที่ใช้ทักษะในระดับสูงขึ้นไปได้ นอกจำกน้ีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นสำยปฏิบัติงำนนี้ จะท ำ

ให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ก ำกับดูแล และปลูกฝังพฤติกรรมแห่งวิชำชีพให้แก่แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นน้อง และฝึกกำร

ท ำงำนร่วมกันเป็นทีม และท ำงำนร่วมกันกับเจ้ำหน้ำท่ีสำขำอ่ืน ๆ อีกด้วย 

 ในกำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วยนั้น ภำควิชำฯ ออกแบบกระบวนกำรฝึกปฏิบัติงำน โดยค ำนึงถึงควำมสมดุ ล

ระหว่ำงกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร และกำรปฏิบัติงำนเพื่อฝึกฝนทักษะ นอกจำกนี้ยังค ำนึงถึงชั่วโมงกำรท 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 ชั้นปีที่สองและสำม 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 ทั้งหกด้ำน และควำมก้ำวหน้ำในกำรฝึกอบรม และใช้

ผลกำรประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถพัฒนำตนได้

เต็มตำมศักยภำพ โดยแบ่งเป็นกำรประเมินที่ด ำเนินกำรภำยในสถำบันระหว่ำงกำรฝึกอบรม และกำรสอบเพื่อ

วุฒิบัตรจักษุวิทยำ ซึ่งจัดสอบโดยรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

 กำรตัดสินผลกำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม ตัดสินผลโดยคณะกรรมกำรกำรศึกษำหลังปริญญำ ของ

ภำควิชำฯ หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินข้อเขียน สำมำรถสอบแก้ตัวได้ 3 ครั้ง ส ำหรับกำรประเมินภำคปฏิบัติ สำมำรถขอ

ประเมินซ ้ำได้ 4 ครั้ง และหำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน สำมำรถอุทธรณ์ต่อประธำน
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หลักสูตรได้ หำกมีปัญหำในกำรตัดสินผล จะน ำเรื่องเข้ำพิจำรณำในกำรประชุมภำควิชำฯ ผลกำรตัดสินของที่ประชุม

ภำควิชำฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรประเมินตำมล ำดับที่ภำควิชำฯ ก ำหนดแล้ว ภำควิชำฯ 

จึงจะส่งชื่อให้รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 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  



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561   16 

 

 ภำควิชำฯ จะส่งช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่ผ่ำนกำรประเมินของภำควิชำฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมที่ 

อฝส. ก ำหนด วิธีกำรวัดและประเมินผล และเกณฑ์กำรตัดสิน จะเป็นไปตำมที่ อฝส. ประกำศ และต้องสอดคล้องกับ

ข้อบงัคับแพทยสภำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ กำรออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ  

 ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมิน และมีคุณสมบัติครบถ้วน อฝส. จะส่งรำยชื่อไปให้แพทยสภำ เพื่อออกวุฒิบัตรแสดง

ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำจักษุวิทยำ ส ำหรับผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน สำมำรถสอบแก้

ตวัได้ 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 

 ภำควิชำอนุญำตให้ท่ีมีควำมพิกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรได ้แต่ต้องเป็นควำมพิกำรทีไ่ม่กระทบต่อกำร

ปฏิบัติงำน และไม่ก่อให้เกดิควำมเสี่ยงต่อผู้ป่วย จะต้องมีกำรมองเหน็ท่ีดีในตำทั้งสองข้ำง เพื่อให้สำมำรถท ำกำร

ผ่ำตัดจุลศลัยกรรมภำยใต้กล้องจุลทรรศส ำหรับกำรผ่ำตัดได้ เป็นต้น  

 

 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 
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 ภำควิชำฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรตอบสนองกำรผลติจักษุแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบสุขภำพของประเทศไทย 

โดยผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่จะจบไปเป็นอำจำรย์แพทย์ หรือมีต้นสังกัดจำกภำครำชกำร โดยเฉพำะจำก

หน่วยงำนท่ีให้บริกำรประชำชนท่ีอยู่ห่ำงไกล หรือขำดแคลนเป็นพิเศษ 

 ขั้นตอนในกำรรับสมัคร เป็นไปตำมระเบยีบและแนวทำงปฏิบัติของคณะฯ แพทยสภำ และรำชวิทยำลัยฯ  

 ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

 

8. อำจำรย ์

 ภำควิชำฯ จัดให้มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตำมที่รำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และแพทยสภำก ำหนดไว้ โดยอำจำรย์ต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ สำขำจักษุวิทยำจำกแพทยสภำ 

หรือได้รับวุฒิบัตรจำกต่ำงประเทศที่มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน หรือหนังสืออนุมัติ  และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนหลัง

ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติไม่ต ่ำกว่ำ 2 ปี และประธำนคณะอนุกรรมกำรกำรศึกษำหลังปริญญำของภำควิชำฯ 

ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสำขำจักษุวิทยำเป็นเวลำ 8 ปีขึ้นไป 

 ภำควิชำฯ จัดให้มีคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยมีจ ำนวนอำจำรย์ไม่น้อยกว่ำที่รำชวิทยำลัยฯ ก ำหนด คือ

ไม่ต ่ำกว่ำสองเท่ำของจ ำนวนแพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละชั้นปี นอกจำกน้ียังจัดให้มีอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในอนุ

สำขำที่จ ำเป็นครบถ้วน ได้แก่ ด้ำนกระจกตำและกำรผ่ำตัดแก้ไขสำยตำ ด้ำนจอตำและวุ้นตำ ด้ำนต้อหิน ด้ำน จักษุ

วิทยำเด็กและตำเข ด้ำนศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้ำง ด้ำนประสำทจักษุวิทยำ ด้ำนจักษุวิทยำภูมิคุ้มกันและ

กำรอักเสบ เพื่อให้มั ่นใจว่ำผู ้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จะได้รับกำรก ำดับดูแล และให้ค ำแนะน ำและสั ่งสอนจำก

ผู้เชี่ยวชำญครบอนุสำขำ 

 ส ำหรับรำยนำมคณำจำรย์ประจ ำหลักสตูร แสดงไว้ในภำคผนวกที่  1 

 

9. ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

 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 และกำรเรยีนภำคปฏบิัติที่พอเพียงที่สนับสนุนกำรเรยีนรู้ 

 มีกำรใข้สื่ออิเล็กทรอนิกสส์ ำหรบักำรเรยีนรู้ ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกในกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกหลักจริยธรรม 
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 จัดประสบกำรณ์กำรปฏิบตัิงำนเปน็ทีม ท ำงำนร่วมกับบุคลำกรวิชำชีพอ่ืน 

 มีกำรใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนแพทยศำสตร์ศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม จดักำรฝึกอบรม 

ประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำน และประเมินกำรฝึกอบรม 

 เปิดโอกำสให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำบันอื่น เช่นเข้ำเรียนใน

หลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื ้นฐำน (Basic science course) และหลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก 

(Clinical science course) ที่จัดโดยรำชวิทยำลัยฯ และเลือกเข้ำเรียนหรือฝึกอบรมในสถำบันอื่นทั้งในและนอก

ประเทศ 

  

10. กำรประเมินแผนกำรฝึกอบรม 

 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 ได้แก่ แนวนโยบำยของประเทศ 

แพทยสภำและรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล

รำมำธิบดี และข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ใช้บัณฑิตซึ่งคณะฯ จัดส ำรวจเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ยังใช้ข้อมูลภำยใน ได้แก่ 

กำรประชุมแพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ร่วมปฏิบัติงำนและผู้ป่วย 

ตลอดจนข้อมูลกำรด ำเนินงำนในกำรฝึกอบรม และผลกำรประเมิน มำใช้ปรับปรุงกำรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภำพ

ยิ่งข้ึน 

  

11. กำรทบทวน/พัฒนำหลักสตูรกำรฝึกอบรม 

 ภำควิชำฯ มีแผนทบทวน/พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินแผนกำรฝึกอบรม 

ข้อมูลจำกกำรประกันคุณภำพ และควำมเปลี่ยนแปลงในองค์ควำมรู้และแนวทำงกำรดูแลรักษำโรคทำงจักษุวิทยำ 

โดยมีแผนจัดทบทวนใหญ่เป็นวงรอบทุก 5 ปี ซึ่งจะได้จัดท ำหลักสูตรเป็นลำยลักษณ์อักษร ครั้งต่อไปในปีพ.ศ. 2565 

 

12. ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจดักำร 

 ภำควิชำจักษุวิทยำฯ มีกำรบริหำรจัดกำรหลักสตูรฝึกอบรมอยำ่งเปน็ระบบ โปร่งใส และมีธรรมำภิบำลใน

ทุก ๆ ด้ำนของกำรฝึกอบรม โดยเน้นในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก ่

 คณำจำรย์ของภำควิชำฯ คัดเลือกผู ้ที ่ม ีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และคุณธรรม ในจ ำนวน และควำม

หลำกหลำยของควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ให้ครอบคลุมเหมำะสมกับกำรฝึกอบรม และจัดบรรยำกำศในกำรท ำงำน
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ให้คณำจำรย์มีควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำร และมีโอกำสพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และด้ำน

แพทยศำสตร์ศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

 กำรคัดเลือกผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นไปอย่ำงโปร่งใส สอดคล้องกับศักยภำพกำรฝึกอบรมของภำควิชำฯ 

และแนวนโยบำยของคณะฯ และรำชวิทยำลัยฯ 

 กำรตัดสินและประเมินผลกำรฝึกอบรม เป็นไปอย่ำงมีระบบ ครอบคลุมในทุกมิติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

สำมำรถสอบถำม และอุทธรณ์ผลกำรประเมินได้ ตำมระบบอุทธรณข์องภำควิชำฯ 

 

13. กำรประกันคณุภำพ 

 เพื่อเป็นกำรประกันว่ำภำควิชำฯ จัดกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรอย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อให้สำมำรถผลิตจกัษุ

แพทย์ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 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 

  


