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    ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 
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    สาขาจักษุวิทยา 
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 ช่ือยอ 

 (ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาจักษุวิทยา 

 (ภาษาอังกฤษ)  Diploma Thai Board of Ophthalmology 

 

 คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายชื่อ 

 (ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาจักษุวิทยา 

 (ภาษาอังกฤษ)  Diploma Thai Board of Ophthalmology หรอื 

    Dip., Thai Board of Ophthalmology 
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จากการศึกษาความตองการแพทยผูเช่ียวชาญในประเทศไทยลาสุด ซ่ึงตีพิมพในป 2017 พบวาในอีกหาปขางหนา 

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

 ในการจัดทําหลักสูตรน้ี ภาควิชาฯ ใหความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็นของผู มีสวนเก่ียวของ 

(stakeholder) โดยกําหนดกลุมของผูมีสวนเก่ียวของดังนี้ 

ผูมีสวนเก่ียวของภายใน 

(Internal Stakeholders) 

ผูมีสวนเก่ียวของภายนอก 

(External Stakeholders) 

 แพทยประจําบาน 

 ภาควิชาจักษุวิทยา ซึ่งรบันโยบายมาจาก

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 แพทยประจําบานตอยอด 

 นักศึกษาแพทย 

 ผูรวมปฏิบัติงาน ไดแก พยาบาล เจาหนาที่

เทคนิค และเจาหนาที่อ่ืน ๆ 

 ผูใชบัณฑิต ไดแกหนวยงานซึ่งบัณฑิตไป

ปฏิบัติงาน 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ

คณะกรรมการ Service plan สาขาจักษุ

วิทยา 

 ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย 

 ศิษยเกา 

 

 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ภาควิชาฯ ประชุมรับฟงความคิดเห็นของแพทยประจําบาน และแพทย

ประจําบานตอยอด โดยจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 จัดประชุมรวมคณาจารยและ

แพทยประจําบาน ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 และจัดประชุมคณาจารยในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และวันที่ 31 

ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ มีการรับฟงความคิดเห็นผูใชบัณฑิตและศิษยเกา ในระหวางการประชุมวิชาการประจําป

ของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย ในระหวางวันท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อนําความเห็นจาก

ผูเก่ียวของมาใชในการปรบัปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนรวมใหมากที่สุด 

 4.2 พันธกิจ 

 ในปจจุบันวิทยาการและความกาวหนาในวิทยาศาสตรการแพทยเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ดวยองค

ความรูที่เพิ่มพูนขึ้นน้ีเองทําใหเปนไปไมไดที่แพทยจะมีความรูและสามารถรักษาโรคไดหมดทุกแขนง ปจจุบันแพทยมี

การแบงแยกการทํางานตามสาขาตาง ๆ สําหรับความรูในดานจักษุวิทยาก็เพิ่มพูนข้ึนทั้งในแนวกวางและแนวลึกจน

แยกออกมาเปนสาขาเฉพาะทางสาขาหนึ่ง แพทยท่ีสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจะมีความรูพื้นฐานทั่วไป

ดานจักษุวิทยา แตการที่จะวินิจฉัยและใหการรักษาโรคทางจักษุวิทยาที่ซับซอนไปกวานั้นจําเปนตองกระทําโดยจักษุ

แพทยที่ผานการฝกอบรมเฉพาะทาง ซึ่งมีความรูความชํานาญทั้งในดานวิทยาศาสตรและความรูพื้นฐานที่เก่ียวของ 

ตลอดจนทักษะในการดูแลรักษาผูปวยทางดานจักษุวิทยา 

 พันธกิจของการฝกอบรมแพทยประจําบานของภาควิชาฯ ก็เพ่ือฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาจักษุ

วิทยา เพื่อสรางจักษุแพทยที่มีความรูความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการ

รักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของประเทศดานการดูแลสุขภาพประชาชนในดานจักษุ

วิทยา ซ่ึงเปนสาขาวิชาทางการแพทยเฉพาะทางที่เก่ียวของกับโรคทางตา โครงสรางโดยรอบ การทํางานของตา การ

มองเห็น การรักษาโรคทางตา ดังน้ันการฝกอบรมน้ีจะประกอบไปดวยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิโดยเนนภาคปฏิบัติ 
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เพ่ือใหผูผานการฝกอบรม มีความรูความสามารถทางเวชปฏิบัติที่ครอบคลุม เม่ือสําเร็จการฝกอบรมสามารถตรวจ 

วินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวยที่เปนโรคตาที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไดอยางเหมาะสม สามารถ

ปฏิบัติงานดวยตนเองไดและสามารถปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได มีความสามารถดานการวิจัย มีความเปนมือ

อาชีพ มีเจตนารมณและเตรียมพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต  

 

5.  ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร 

 แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยาตองมีคุณสมบัติ และความรูความสามารถ

ข้ันต่ํา ตามสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ทั้ง 6 ดาน ดังน้ี  

  

5.1. การดูแลผูปวย (Patient Care) 

 แพทยประจําบานตองสามารถตรวจวินิจฉัย ใหการดูแลรักษา (ซ่ึงรวมถึงการปองกันโรคและสงเสริม

สุขภาพ รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ) แกผูปวยทางจักษุวิทยาดวยความเมตตา มีประสิทธิภาพ เหมาะสมสําหรับ

ผูปวยและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 การซักประวัติ ตรวจรางกาย และวินิจฉัยโรค 

 การตัดสินใจใหการรักษาและติดตามผล ตลอดจนทักษะในทางหัตถการ 

 

 5.2. ความรูทางการแพทย (Medical Knowledge) 

 แพทยประจําบานตองแสดงใหเห็นวามีความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานดานชีวการแพทย (bio-medical) 

ดานระบาดวิทยาและระบบสาธารณสขุ ตลอดจนความรูเรื่องโรคทางจักษุวิทยาที่จําเปนในการดูแลรักษาผูปวย 

 ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางจักษุวิทยา (Anatomy, physiology, biochemistry, embryology, genetics, 

microbiology, pharmacology, pathology, optics, epidemiology) 

 ความรูเรื่องโรคทางจักษุวิทยาและความรูทางการแพทยที่เก่ียวของ (General ophthalmology, ophthalmic 

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

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

ophthalmology, ophthalmic tumors) 

 

 5.3. การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement) 

 แพทยประจําบานตองสามารถต้ังคําถามทางคลินิกจากการดูแลผูปวย คนหาและประเมินขอมูล หรือทํา

การวิจัย และใชหลักเวชปฏิบัติเชิงประจักษ และประเมินตนเองจากการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผูปวย 

 สามารถคนควา และวิพากษและประเมินคาหลักฐานและงานวิจัยได 

 สามารถทํางานวิจัยได 

 เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ และใฝเรียนรูตลอดชีวิต 

 5.4. ทักษะปฏิสัมพันธและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
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 แพทยประจําบานตองสามารถมีปฏิสัมพันธและสื่อสารกับผูปวยและญาติ เพื่อนรวมงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 ส่ือสารและปฏิบัติงานกับผูรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีมได 

 ส่ือสารและใหขอมูลกับผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 นําเสนอขอมูลผูปวย อภิปราย ตลอดจนสามารถถายทอดความรู ทักษะใหกับแพทย นักศึกษาแพทยและบุคลากร

ทางสาธารณสุขได 

 

 5.5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

 แพทยประจําบานตองแสดงพฤติกรรมแหงวิชาชีพ (Professional behavior) ยึดม่ันตอจริยธรรมวิชาชีพ 

และปฏิบัติตอผูปวยดวยความเมตตา ไมแบงแยกเพศ เศรษฐฐานะ ศาสนา หรือวัฒนธรรม 

 มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ซื่อสัตย และมีความนาเช่ือถือ 

 ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 ดูแลรักษาผูปวยโดยไมแบงแยกเพศ เศรษฐฐานะ ศาสนา หรือวัฒนธรรม และยอมรบัความแตกตาง 

 

 5.6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-Based Practice) 

 แพทยประจําบานตองสามารถปฏิบัตงิานดูแลผูปวยได อยางสอดคลองกับระบบปฏิบัติงานของ

สถานพยาบาล และระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยคาํนึงถึงความคุมคาโดยรวม 

 ปฏิบัติงานดูแลผูปวยไดอยางสอดคลองกับระบบปฏิบัติงานของสถานพยาบาล 

 ใชทรัพยากรทางสุขภาพอยางเหมาะสม และปรับการดูแลรักษาผูปวยใหสอดคลองกับบริบทและระบบสาธารณสุข

ของประเทศ 

 

6. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 6.1 วิธีการใหการฝกอบรม/หลักสูตร 

 เพ่ือใหไดจักษุแพทยที่มีคุณลักษณะตามผลลพัธที่พึงประสงคของหลักสูตร ภาควิชาฯ จัดประสบการณการ

เรียนรูใหแกแพทยประจําบาน โดยใหแพทยประจําบานสามารถพัฒนาตนไดเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง 

ครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติ โดยจัดใหมีความสมดุลระหวางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และดวยเหตุท่ี

จุดประสงคตองการสรางจักษุแพทยท่ีสามารถปฏิบัติงานไดดี ภาควิชาฯ จึงเนนการฝกอบรมภาคปฏิบัติ ในลักษณะ

เรียนรูไปในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) และจัดสภาพแวดลอมการฝกอบรม ใหเรียนรูการปฏิบัติงาน

รวมกับบุคลากรทางการแพทยแขนงอ่ืน ๆ เนนหลักการใชเหตุผลแบบวิทยาศาสตร และเวชปฏิบัติเชิงประจักษ 

(Evidence based medicine) เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต และหลอหลอมใหผูเขารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมแหง

วิชาชีพที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองจัดใหมีความสมดุลระหวางการเรียนรูและการปฏิบัติงาน และมีความเหมาะสมไม

กระทบตอสุขภาพของผูเขารับการฝกอบรม 
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 เพ่ือใหจักษุแพทยท่ีสําเร็จการฝกอบรมมีคุณสมบัติที่พึงประสงคดังกลาว ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอน 

และประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย และจัดใหมีการประเมินและใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูเขารับ

การฝกอบรมเปนระยะ ๆ โดยกําหนดระดบัขั้นสําคัญของการพัฒนาตน (Milestone) และประเมินแพทยประจําบาน 

เม่ือประเมินผานแลว จะเล่ือนระดับเขาในขั้นสูงตอไป ในภาพรวมภาควิชาฯ มีการจัดประสบการณการเรียนการ

สอนแกแพทยประจําบานดงัน้ี (สําหรับรายละเอียดอยูใน ภาคผนวกที่ 4) 

 Pre-Ophthalmology Residency Course 

 เพ่ือใหม่ันใจไดวา แพทยที่เขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนาความรู และทักษะเพิ่มเติมจากระดับ

แพทยศาสตรบัณฑิต และพรอมเขารับการฝกอบรม ภาควิชาฯ จึงจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น (Pre-

Ophthalmology Residency Course) เพ่ือเตรียมความพรอมของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งดําเนินการมาต้ังแตป

การศึกษา 2559 

 การปฐมนิเทศ (Orientation) 

 ภาควิชาจัดใหแพทยประจําบาน เขารวมในกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ เพื่อใหทราบกฎ ระเบียบ และ

แนวทางการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปของคณะฯ มีการใหความรูเรื่องการใชหองสมุดและสบืคนขอมูล จริยธรรม และการ

ส่ือสาร รับทราบระบบสวัสดิการสําหรับแพทยประจําบานที่คณะฯจัดให และเปดโอกาสใหแพทยประจําบานสาขา

จักษุวิทยาไดรูจักคุนเคยกับแพทยประจําบานสาขาอ่ืน เพ่ือเอื้อใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบร่ืน และเม่ือ

แพทยประจําบานเขามาในภาควิชาฯ จะมีการปฐมนิเทศท่ีภาควิชาฯ อีกครั้ง เพื่อใหแพทยประจําบานสามารถ

เตรียมพรอม และทราบแนวทางการปฏิบัติงานและการเรียนรูในชวงที่มาเขารบัการฝกอบรม 

 การเรียนการสอนในหองเรียน (Academic Activities) 

 เม่ือแพทยเขามาในโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยา ภาควิชาฯ จัดใหแพทยประจําบาน

เขารับการเรียนการสอนเร่ือง Epidemiology, Research methodology และ Basic statistics ซึ่งจัดสอนโดย

หนวยระบาดวิทยาของคณะฯ นอกจากนี้ฝายการศึกษาหลังปริญญาของคณะฯ ยังจัดการเรียนการสอนความรูที่

จําเปน ทั้งในดานวิทยาศาสตรทางการแพทย และความรูดานอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อพัฒนาแพทยประจําบานใหมี

ศักยภาพรอบดาน ไดแก ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน กฎหมายทางการแพทย การบริหารจัดการ การจัดการดาน

การเงิน เปนตน ซึ่งคณะฯ มีการปรับปรุงหัวขอการเรียนการสอนน้ีเปนประจําทุกป นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ ยัง

จัดการเรียนการสอน Soft-skills ซึ่งเปนสวนเสริมเติมเต็มใหบัณฑิต ไดแก ความคิดสรางสรรค การเปนผูนํา การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง และการทํางานเปนทีม เปนตน  

 การเรียนการสอนที่จัดขึ้นในภาควิชาฯ เน่ืองจากภาควิชาฯ เห็นวาการเรียนรูสวนสําคัญของแพทยประจํา

บานไดมาจากการเรียนรูและพัฒนาตนในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) ดังน้ันจึงระวังการจัดการเรียนการ

สอนในหองเรียนไมใหรบกวนการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน โดยปกติจัดในเวลาเชาวันจันทร อังคาร พฤหัส 

และวันศุกรกอนที่แพทยประจําบานจะออกตรวจผูปวยนอก หรือเขาหองผาตัด นอกจากน้ีอาจนัดสอนในเวลาอ่ืน 

ตามโอกาสอํานวย กิจกรรมในหองเรียนน้ีไดแก การบรรยายโดยอาจารยในภาควิชาฯ หรืออาจารยที่เชิญมาจาก

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

assignment เปนตน 
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 ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย ยังชวยจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมใหแพทยประจําบานจักษุ

วิ ท ยาทั่ ว ป ระ เท ศ  ได แก  Basic Science Course in Ophthalmology และ  Clinical Science Course in 

Ophthalmology ซึ่งภาควิชาฯ สนับสนุนใหแพทยประจําบานเขารับฟงการบรรยายดังกลาว 

 การศึกษาดวยตนเอง (Self–Directed Learning) 

 แนวทางในการจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานของภาควิชาฯ เนนใหแพทยประจําบานศึกษาดวยตนเอง 

โดยจัดใหมีหองสมุด และระบบสารสนเทศเพ่ือใหคนควา นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนสวนใหญ

เนนใหแพทยประจําบานคนควาหาขอมูลมานําเสนอ โดยอาจารยทําหนาที่เปนผูกระตุนการเรียนรู (Facilitator) โดย

จะซักถามเพ่ือตรวจสอบวาแพทยประจําบานเขาใจถูกตองเพียงใด และอธิบายเพื่อใหเกิดความกระจาง โดยมีแนวคิด

วาหากจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไมเปนการปอนให (Spoon feeding) มากจนเกินไป จะทําใหแพทยประจํา

บานคุนเคยกับการหาความรูดวยตนเองไปตลอดชีวิต 

 Grand round 

 เปนการเรียนการสอนที่หอผูปวย ทําเปนประจําทุกเชาวันพุธ โดยอาจารย แพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบาน เดินเย่ียมผูปวย ณ หอผูปวย แพทยประจําบานรายงานประวัติผูปวย และการดูแลรักษา โดย

อาจารย แพทยประจําบานตอยอด และแพทยประจําบานจะซักถาม และอภิปรายเก่ียวกับผูปวย เปนการเรียนรูดาน

การตัดสินใจทางคลินิก สอดแทรกความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร จักษุวิทยา ตลอดจนการส่ือสารใหสุขศึกษา

แกผูปวย และการดูแลรกัษาผูปวยภายใตขอจํากัดทางสังคม เศรษฐกิจและระบบบริการสขุภาพ 

 การดูแลผูปวย (Patient Care) 

 หัวใจของการฝกอบรมแพทยประจําบานคือการท่ีแพทยประจําบานไดมีโอกาสฝกปฏิบัติงานทางคลินิกใน

การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย ภาควิชาฯ แบงการทํางานดูแลรักษาผูปวยของอาจารยเปน 5 สาย แตละสาย

จะมีวันออกตรวจผูปวยนอก และเขาหองผาตัด และดูแลผูปวยในหอผูปวย โดยทุกสายจะมีอาจารยที่เช่ียวชาญทาง

โรคสวนหนาของดวงตา และโรคสวนหลังของดวงตา แพทยประจําบานจะไดรับจัดสรรใหหมุนเวียนกันปฏิบัติงานไป

ตามสาย และจัดใหแพทยประจําบานมีโอกาสไดตรวจผูปวยคลินิกโรคตาเฉพาะทาง (Special Clinics) เชน 

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

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

ERG และไดรับประสบการณการตรวจผูปวย เชน ตรวจกลามเนื้อตาและตาเข ตรวจลานสายตา ตรวจอัลตราซาวน 

วัดสายตา ตรวจหลอดเลอืดจอประสาทตา เปนตน  

 สําหรับดานการผาตัดน้ัน การจัดประสบการณการเรียนรูจะตองเปนไปโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ

ผูปวยเปนสําคัญ ระยะแรกแพทยประจําบานจะสังเกตการณการผาตัด และเขาชวยผาตัด เม่ือมีความรูเพ่ิมขึ้น และ

ผานการอบรมการผาตัดในหองปฏิบัติการ (wet lab) แลวจึงจะใหเร่ิมผาตัดภายใตการควบคุมของอาจารย และคอย 

ๆ ใหทําเพิ่มมากข้ึนตามความสามารถจนกระทั่งสามารถทําไดดวยตนเอง 

 แพทยประจําบานจะไดรับการจัดใหอยูเวรนอกเวลาราชการ เพ่ือใหมีโอกาสไดเรียนรูการดูแลผูปวยฉุกเฉิน

ทางจักษุวิทยา โดยในเวร จะมีแพทยประจําบานช้ันปที่ 1, 2, 3 โดยแพทยประจําบานรุนพี่เปนผูแนะนําและ

ถายทอดประสบการณใหแกรุนนอง หากมีกรณีที่ไมแนใจ สามารถปรึกษาแพทยประจําบานตอยอด และอาจารยได

ตลอดเวลา 
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 แพทยประจําบานแตละราย จะไดรับอนุญาตใหดูแลผูปวย ตลอดจนทําหัตถการกับผูปวยท่ีมีความซับซอน

เพ่ิมข้ึน เม่ือพิสูจนไดวามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดในระดับดังกลาว ซึ่งมีขอแนะนําไวใน milestone อาจารย

เปนผูกํากับดูแล (Supervision) ประเมินคา (Appraisal) และใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และเปดโอกาสให

แพทยประจําบานมีโอกาสพัฒนาตนเองไดเต็มที่ตามศักยภาพที่เปนไปได สําหรับการฝกอบรม และการปฏิบัติงาน

ดูแลผูปวยของแพทยประจําบาน จะอยูในสายตาของอาจารย แพทยประจําบานตอยอด แพทยประจําบานในสาย 

ตลอดจนพยาบาล และทีมดูแลผูปวย บรรยากาศการฝกอบรมเชนน้ี จะหลอหลอมใหแพทยประจําบานประเมิน

สมรรถนะของตนเอง คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย คนควาหาความรูเพ่ือใชในการดูแลผูปวย เปนการฝกอบรม

ใหมีการเรยีนรูตลอดชีวิต และมีพฤตกิรรมท่ีดีแหงวิชาชีพ  

 การวิจัย 

 แพทยประจําบานจะไดรับการสอนในวิชาระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ และตองผานการอบรม

แนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice) ภาควิชาฯ จัดอาจารยที่ปรึกษาการวิจัยให และเม่ือผาน

การฝกอบรมไประยะหน่ึง ภาควิชาฯ จะจัดใหมีการนําเสนอหัวขอวิจัย ซึ่งจะมีการซักถาม อภิปรายโดยอาจารยและ

เพ่ือนแพทยประจําบาน เมื่อผานหัวขอวิจัยแลว จะดําเนินการสงเรื่องขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรม แลวจึง

เร่ิมทํางานวิจัย และจะตองนําเสนอความกาวหนาในการวิจัย เม่ือเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเสร็จ จะนําเสนอผล

ในภาควิชา จากนั้นจะตองนําเสนอดวยปากเปลา หรือเปนโปสเตอร ในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพผลงานใน

วารสารวิชาการ 

 การประชุมวิชาการ 

 ทุก ๆ ป ภาควิชาฯ สนับสนุนใหแพทยประจําบานเขารวมประชุมวิชาการ ซึ่งจัดโดยคณะฯ (ปละครั้ง) และ

การประชุมวิชาการซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยฯ (ปละสองคร้ัง) นอกจากน้ียังสนับสนุนใหแพทยประจําบานเขาฟงการ

ประชุมวิชาการซ่ึงจัดโดยภาควิชาฯ เอง หรือการประชุมวิชาการอ่ืน ๆ  

 สําหรับการประชุมวิชาการในตางประเทศ ภาควิชาฯ อนุญาตใหแพทยประจําบานเขารวมการประชุม

วิชาการในตางประเทศ และคณะฯ มีระบบสนับสนุนสําหรับแพทยประจําบานที่ไปนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในตางประเทศอีกดวย 

 การเลือกฝกปฏิบัติงาน (Elective) 

 ภาควิชาฯ อนุญาตใหแพทยประจําบานเลือกไปฝกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาเลือก (Elective) ไดตาม

อัธยาศัย โดยใหไปในระหวางฝกอบรมช้ันปท่ีสองเปนเวลาหนึ่งเดือน และในระหวางการฝกอบรมชั้นปท่ีสามเปน

เวลาหกสัปดาห ทั้งน้ีแพทยประจําบานตองทําเร่ืองขออนุญาตเพ่ือใหภาควิชาฯ พิจารณากอนลวงหนา 

 

การสอน (Teaching) 

 ภาควิชาฯ จัดตารางใหแพทยประจําบาน หมุนเวียนกันสอนนักศึกษาแพทย ในวิชาจักษุวิทยา เพื่อให

แพทยประจําบานไดทบทวนวิชาความรู และฝกสอนนักศึกษาแพทย และเปนการสรางสัมพันธระหวางแพทยรุนพี่รุน

นอง โดยแพทยประจําบานปที่ 2 สอนในหัวขอ Anatomy และPhysiology แพทยประจําบานปที่ 3 ควบคมุการทํา 

Topic assignment ตามหัวขอที่นักศึกษาแพทยสนใจเลือก รวมถึงการแจกผูปวยและแนะนําใหนักศึกษาแพทย 

เขียนรายงาน 
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 การมีสวนรวมในการบริหารจัดการการดูแลผูปวย และการศึกษา (Administration Participation) 

 ในระดับคณะฯ ทางคณะฯ จัดใหแพทยประจําบานสงตัวแทนเขารวมประชุมคณะกรรมการดูแลแพทย

ประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด รวมใหความคิดเห็นและชวยจัดการกิจกรรมปฐมนิเทศ การจัดการเรียน

การสอนแพทยประจําบาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะในกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับแพทยประจําบาน 

 ในระดับภาควิชาฯ จัดใหมีตัวแทนแพทยประจําบาน เขารวมประชุมทีมนําทางคลินิก (Clinical lead 

team) เปนประจํา เพื่อใหมีการประสานงานในการดูแลผูปวย และการปฏิบัติงานในการฝกอบรม นอกจากน้ียังให

แพทยประจําบานใหความคิดเห็นในการคัดเลอืกแพทยประจําบาน กิจกรรมการฝกอบรม และการปรับปรุงหลักสูตร

ฝกอบรม ท้ังน้ีเพ่ือใหแพทยประจําบานเขาใจกระบวนการทํางานในโรงพยาบาล และสถาบันฝกอบรม 
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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 เน้ือหาของการฝกอบรม/หลักสูตร 

 ภาควิชาจักษุวิทยา ไดจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือใหแพทยประจําบานเกิดการเรียนรูผสมผสานครบถวน  

ทั้ง 3 ดาน คือดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ โดยจัดใหมีประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย รวมทั้ง

การศึกษาหาความรูดวยตนเอง และฝกทักษะผานการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหแพทยประจําบานพัฒนาตนเอง

ใหเต็มที่ตามศักยภาพ รายละเอียดของเน้ือหา แสดงไวในภาคผนวกท่ี 2 
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 ดานความรู  (Knowledge, Cognitive Domain) 

 แพทยประจําบานควรมีความรูในดานวิทยาศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจักษุวิทยา (Basic science in 

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

Pathology, Optics, etc.)  ความรูทางการแพทย พ้ืนฐานที่จํ า เปนสําหรับจักษุแพทย (General medical 

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

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

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

จักษุสาธารณสขุ 

 ดานเจตคติ (Attitude, Affective Domain) 

 แพทยประจําบานควรแสดงพฤติกรรมแหงวิชาชีพ (Professional Behavior) ไดแกมีความรับผิดชอบใน

การดูแลผูปวย ปฏิบัติตอผูปวยและญาติอยางเสมอหนา โดยไมแบงแยก เพศ เศรษฐฐานะ หรือวัฒนธรรม และ

ปฏิบัติตามขอบังคับดานจริยธรรมของแพทยสภา 

 ดานทักษะ (Skills, Psychomotor Domain) 

 แพทยประจําบานตองมีทักษะในดานตาง ๆ ไดแก ทักษะในดานการดูแลผูปวย ไดแก ทักษะในการซัก

ประวัติ ตรวจรางกายและวินิจฉัยโรค ทักษะในดานการรักษา รวมทั้งทักษะดานหัตถการตาง ๆ ทักษะดานการ

ตัดสนิใจทางคลินิก ทักษะดานการส่ือสาร และการปฏิบัตงิานเปนทีม ทักษะดานวิจัยและการประเมินคางานวิจัย 

 

 6.3 ระยะเวลาของการฝกอบรม 

 ระยะเวลาของการฝกอบรม ใชเวลาไมนอยกวา 36 เดือน โดยเริ่มการฝกอบรมในเดือน กรกฎาคม ของทุก

ป โดยแพทยประจําบานจะผานการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ ในระหวางการฝกอบรม เมื่อผานการประเมินจะ

ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ซับซอนมากข้ึน แพทยประจําบานที่พัฒนะสมรรถนะไดชา สามารถรับการฝกอบรม

เปนเวลานานกวา 36 เดือนได อยางไรก็ตามภาควิชาฯ กําหนดระยะเวลาสูงสุดที่แพทยประจําบานเขารับการ

ฝกอบรมเปน 72 เดือน 

 

 6.4 การบริหารจัดการการฝกอบรม 

 ภาควิชาจักษุวิทยา แตงต้ังคณะกรรมการการฝกอบรมระดับหลังปริญญา และประธานหลักสูตรฝกอบรม

แพทยประจําบาน มีหนาท่ีบริหารจัดการการฝกอบรม ประเมินผลแพทยประจําบาน ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

ประเมินหลักสูตร ตลอดจนประกันคุณภาพของหลักสูตร  

 6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 

 ภาควิชาจักษุวิทยา ออกแบบการฝกอบรมของแพทยประจําบาน โดยใหมีความสมดุลระหวางการเรียนการ

สอนภาคทฤษฎี และการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สําหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิสวนใหญเปนการปฏิบัติงาน

ที่ตองใหการดูแลรักษาแกผูปวย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวย ภาควิชาฯ มีระบบแบงการปฏิบัติงานของ

อาจารย และแพทยประจําบานเปนสาย แพทยประจําบานจะไดรบัการดูแลจากแพทยประจําบานรุนพี่ แพทยประจํา

บานตอยอด และอาจารย และมีการประเมินสมรรถนะของแพทยประจําบานเปนระยะ เม่ือผานการประเมินระดับ
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หน่ึงจึงอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ใชทักษะในระดับสูงขึ้นไปได นอกจากน้ีการทํางานรวมกันเปนสายปฏิบัติงานน้ี จะทํา

ใหมีการถายทอดความรู กํากับดูแล และปลูกฝงพฤติกรรมแหงวิชาชีพใหแกแพทยประจําบานรุนนอง และฝกการ

ทํางานรวมกันเปนทมี และทํางานรวมกันกับเจาหนาที่สาขาอ่ืน ๆ อีกดวย 

 ในการปฏิบัติงานดูแลผูปวยนั้น ภาควิชาฯ ออกแบบกระบวนการฝกปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความสมดุล

ระหวางการเรียนรูดานวิชาการ และการปฏิบัติงานเพื่อฝกฝนทักษะ นอกจากน้ียังคํานึงถึงชั่วโมงการทํางานที่

เหมาะสม ไมกระทบตอสุขภาพของผูเขารับการฝกอบรม ท้ังน้ีกําหนดใหระยะเวลาปฏิบัติงานดูแลผูปวย (รวมถึงการ

ปฏิบัติงานเวรดูแลผูปวย นอกเวลาราชการ) สปัดาหละไมเกิน 80 ชั่วโมง 

 ภาควิชาฯ อนุญาตใหแพทยประจําบาน เขารวมในการเรียนการสอน ซึ่งจัดเปนประจําโดยราชวิทยาลัย

จักษุแพทยแหงประเทศไทย ไดแก Basic Science Course และ Clinical Science Course และใหแพทยประจํา

บานเขารวมประชุมวิชาการประจําคณะฯ และการประชุมวิชาการประจําป ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหง

ประเทศไทย สําหรับการประชุมวิชาการอ่ืน ๆ ที่แพทยประจําบานสนใจ แพทยประจําบานสามารถขออนุญาตเชา

รวมประชุม โดยตองทําเรื่องขออนุญาตลวงหนาอยางนอยหน่ึงเดือน  

 เพ่ือใหแพทยประจําบานมีประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรูการปฏิบัติงานใน

ระบบสุขภาพใหกวางขวางย่ิงขึ้น ภาควิชาฯ อนุญาตใหแพทยประจําบาน ชั้นปที่สองและสาม สามารถเลือกไปฝก

ปฏิบัติงานนอกภาควิชาฯ ได 

 ภาควิชาฯ จัดสวัสดิการ และคาตอบแทนสําหรับแพทยประจําบาน (ชาวไทย) ไดแก คาเวร ชุดเครื่องแบบ

ปฏิบัติงาน หอพัก หรือหองพักสําหรับผูอยูเวร และอนุญาตใหแพทยประจําบานลาปวย หรือลาพักผอนไดตามสิทธิ 

ดังรายละเอียดในคูมือแพทยประจําบาน 

 

 6.6 การวัดและประเมินผล 

 ภาควิชาจักษุวิทยา มีนโยบายในการวัดและประเมินผูเขารับการฝกอบรม โดยใชเครื่องมือประเมินท่ี

หลากหลาย เพ่ือประเมินผลลัพธของการฝกอบรมดานตาง ๆ ทั้งหกดาน และความกาวหนาในการฝกอบรม และใช

ผลการประเมินเปนขอมูลยอนกลับไปยังผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือชวยใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนาตนได

เต็มตามศักยภาพ โดยแบงเปนการประเมินที่ดําเนินการภายในสถาบันระหวางการฝกอบรม และการสอบเพื่อ

วุฒิบัตรจักษุวิทยา ซ่ึงจัดสอบโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย 

 การตัดสินผลการประเมินระหวางการฝกอบรม ตัดสินผลโดยคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ของ

ภาควิชาฯ หากไมผานการประเมินขอเขียน สามารถสอบแกตัวได 3 คร้ัง สําหรบัการประเมินภาคปฏิบัติ สามารถขอ

ประเมินซ้ําได 4 คร้ัง และหากผูเขารับการฝกอบรมไมเห็นดวยกับผลการประเมิน สามารถอุทธรณตอประธาน

หลักสูตรได หากมีปญหาในการตัดสินผล จะนําเร่ืองเขาพิจารณาในการประชุมภาควิชาฯ ผลการตัดสินของท่ีประชุม

ภาควิชาฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด เม่ือผูเขารับการฝกอบรมผานการประเมินตามลําดับท่ีภาควิชาฯ กําหนดแลว ภาควิชาฯ 

จึงจะสงช่ือใหราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย เพื่อเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ที่จัดโดยราช

วิทยาลัยฯ ตอไป รายละเอียดของการประเมินดูไดใน ภาคผนวกที่ 5 
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 6.6.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม ที่จัดโดยภาควิชาฯ 

 ภาควิชาฯ ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย เพ่ือประเมินผลลัทธของการฝกอบรม ดังตารางตอไปน้ี ทั้งน้ี

ภาควิชาฯ แจงกําหนดการของการประเมินไวในปฏิทินการศึกษาของภาควิชาฯ 
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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 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา  

 เปนการประเมินเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ซึ่งราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย โดย

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาจักษุวิทยา ที่

แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแล เปนผูดาํเนินการจัดใหมีการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในเดือนกรกฎาคม ของ

ทุก ๆ ป  

 ภาควิชาฯ จะสงช่ือผูเขารับการฝกอบรม ที่ผานการประเมินของภาควิชาฯ และมีคุณสมบัตคิรบถวน ตามที่ 

อฝส. กําหนด วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑการตัดสิน จะเปนไปตามที่ อฝส. ประกาศ และตองสอดคลองกับ

ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ การออกหนังสืออนมุัติและวุฒิบัตรฯ  

 ผูที่ผานการประเมิน และมีคุณสมบัติครบถวน อฝส. จะสงรายชื่อไปใหแพทยสภา เพ่ือออกวุฒิบัตรแสดง

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา สาํหรับผูที่ไมผานการประเมิน สามารถสอบแก

ตัวได ตามขอกําหนดของอผส. 

 

7. การคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
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 7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  

 กรณทีี่ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนชาวไทย ตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดของแพทยสภา 

 ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติจากสถาบันที่แพทยสภาใหการรับรอง 

 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่ไมอยูระหวางการถูกพักใช 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑของแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยา  

 ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบานของภาควิชาจักษุวิทยา 

 กรณทีี่ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนชาวตางชาติ 

 ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติจากสถาบันที่แพทยสภาใหการรบัรอง หรือภาควิชาฯ เห็นวาไดมาตรฐาน 

 เขาใจและใชภาษาอังกฤษไดอยางดี หรือ พูดและฟงภาษาไทยได 

 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบานของภาควิชาจักษุวิทยา 

 

 7.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

 ภาควิชาฯ รบัผูเขารับการฝกอบรม จํานวนไมเกินศักยภาพที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภา ซึ่งในปจจุบัน 

ภาควิชาฯ รับแพทยประจําบานเขารับการฝกอบรม ไมเกินปละ 8 คน 

 

 7.3 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

 ภาควิชาฯ จัดใหมีระบบการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานอยางยุติธรรมและโปรงใส โดย

จัดใหมีคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบาน พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประวัติการปฏิบัตงิาน และการสัมภาษณ เปนตน 

 ภาควิชาฯ ใหความสําคัญในการตอบสนองการผลิตจักษุแพทยเพ่ือสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทย 

โดยผูสมัครเขารับการฝกอบรม ที่จะจบไปเปนอาจารยแพทย หรือมีตนสังกัดจากภาคราชการ โดยเฉพาะจาก

หนวยงานที่ใหบริการประชาชนที่อยูหางไกล หรอืขาดแคลนเปนพิเศษ 

 ข้ันตอนในการรับสมัคร เปนไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของคณะฯ แพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ  

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

8. อาจารย 

 ภาควิชาฯ จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน ตรงตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหง

ประเทศไทย และแพทยสภากําหนดไว โดยอาจารยตองเปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยาจากแพทยสภา 

หรือไดรับวุฒิบัตรจากตางประเทศท่ีมาตรฐานเทาเทียมกัน หรือหนังสืออนุมัติ และมีประสบการณการทํางานหลัง

ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติไมต่ํากวา 2 ป และประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ 

ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยาเปนเวลา 8 ปข้ึนไป 

 ภาควิชาฯ จัดใหมีคณาจารยประจําหลักสูตร โดยมีจํานวนอาจารยไมนอยกวาที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนด คอื

ไมต่ํากวาสองเทาของจํานวนแพทยประจําบานแตละชั้นป นอกจากน้ียังจัดใหมีอาจารยที่มีความรูความชาํนาญในอนุ
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สาขาที่จําเปนครบถวน ไดแก ดานกระจกตาและการผาตัดแกไขสายตา ดานจอตาและวุนตา ดานตอหิน ดาน จักษุ

วิทยาเด็กและตาเข ดานศัลยกรรมจักษุตกแตงและเสริมสราง ดานประสาทจักษุวิทยา ดานจักษุวิทยาภูมิคุมกันและ

การอักเสบ เพ่ือใหม่ันใจวาผูเขารบัการฝกอบรม จะไดรบัการกําดับดูแล และใหคําแนะนําและสั่งสอนจากผูเช่ียวชาญ

ครบอนุสาขา 

 สําหรับรายนามคณาจารยประจําหลักสูตร แสดงไวในภาคผนวกที่  1 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 ภาควิชาฯ จัดใหมีทรพัยากรทางการศึกษา ใหเพียงพอตอการฝกอบรม ดงัน้ี 

 สถานที่ หองเรียน และอุปกรณอํานวยความสะดวก เชน โสตทัศนูปกรณ ที่เพียงพอสําหรับการเรียนการ

สอนดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 การเขาถึงแหลงขอมูลวิชาการที่ทันสมัย โดยมีหองสมุดของคณะฯ และของภาควิชาฯ ซ่ึงใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงขอมูลทางวิชาการท่ีทันสมัยไดโดยสะดวก 

 ภาควิชาฯ มีคุณสมบัติครบถวน ตามเกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะตามที่ระบุไวในขอบังคับของแพทยสภา 

และผานการตรวจประเมินโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (เม่ือตุลาคม  2555) 

 มีผูปวย ซึ่งเปนทรพัยากรที่สําคัญในการฝกอบรมแพทยประจําบานเพียงพอทั้งดานปริมาณ และความ

หลากหลาย 

 มีการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงที่สนับสนุนการเรียนรู 

 มีการใขส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ และถูกหลักจริยธรรม 

 จัดประสบการณการปฏิบัติงานเปนทีม ทํางานรวมกับบุคลากรวิชาชีพอื่น 

 มีการใชความรูความชํานาญดานแพทยศาสตรศึกษามาใชในการวางแผนการฝกอบรม จัดการฝกอบรม 

ประเมินผลแพทยประจําบาน และประเมินการฝกอบรม 

 เปดโอกาสใหแพทยประจําบานเขารวมประชุมวิชาการ เขารับการฝกอบรมในสถาบันอ่ืน เชนเขาเรียนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (Basic science course) และหลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

(Clinical science course) ที่จัดโดยราชวิทยาลัยฯ และเลือกเขาเรียนหรือฝกอบรมในสถาบันอื่นทั้งในและนอก

ประเทศ 

  

10. การประเมินแผนการฝกอบรม 

 ภาควิชาจักษุวิทยา มีการกํากับดูแลใหการฝกอบรมเปนไปตามแผน และหลักสูตรการฝกอบรม โดย

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา เปนผูดูแลรับผิดชอบ ประเมินในมิติตาง ๆ ของการฝกอบรม ไดแกพันธกิจของ

ความสัมพันธระหวางนโยบายการรบัสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ แผนการฝกอบรม/

หลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค แผนการฝกอบรม ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม การวัด

และประเมินผล พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
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ตลอดจนสถาบันที่ผูเขารับการฝกอบรมเลือกไป Elective เปนตน โดยทําการประเมินตามปกติทุกป และประเมิน

ใหญตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

 ทั้งน้ีขอมูลนําเขา เพื่อใชพิจารณา ไดแกขอมูลจากภายนอกภาควิชาฯ ไดแกแนวนโยบายของประเทศ 

แพทยสภาและราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี และขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิตซ่ึงคณะฯ จัดสํารวจเปนประจํา นอกจากน้ียังใชขอมูลภายใน ไดแก 

การประชุมแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด ขอมูลปอนกลับจากผูรวมปฏิบัติงานและผูปวย 

ตลอดจนขอมูลการดําเนินงานในการฝกอบรม และผลการประเมิน มาใชปรับปรุงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

  

11. การทบทวน/พัฒนาหลักสตูรการฝกอบรม 

 ภาควิชาฯ มีแผนทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม โดยใชขอมูลจากการประเมินแผนการฝกอบรม 

ขอมูลจากการประกันคุณภาพ และความเปลี่ยนแปลงในองคความรูและแนวทางการดูแลรักษาโรคทางจักษุวิทยา 

โดยมีแผนจัดทบทวนใหญเปนวงรอบทุก 5 ป ซึ่งจะไดจัดทําหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร คร้ังตอไปในปพ.ศ. 2565 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

 ภาควิชาจักษุวิทยาฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส และมีธรรมาภิบาลใน

ทุก ๆ ดานของการฝกอบรม โดยเนนในดานตาง ๆ ไดแก 

 คณาจารยของภาควิชาฯ คัดเลือกผูที่ มีความรู ประสบการณ และคุณธรรม ในจํานวน และความ

หลากหลายของความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ใหครอบคลุมเหมาะสมกับการฝกอบรม และจัดบรรยากาศในการทํางาน

ใหคณาจารยมีความเปนอิสระทางวิชาการ และมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการ และดาน

แพทยศาสตรศึกษาอยางเหมาะสม 

 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม เปนไปอยางโปรงใส สอดคลองกับศักยภาพการฝกอบรมของภาควิชาฯ 

และแนวนโยบายของคณะฯ และราชวิทยาลัยฯ 

 การตัดสินและประเมินผลการฝกอบรม เปนไปอยางมีระบบ ครอบคลุมในทุกมิติ ผูเขารับการฝกอบรม

สามารถสอบถาม และอุทธรณผลการประเมินได ตามระบบอุทธรณของภาควิชาฯ 

 

13. การประกันคุณภาพ 

 เพ่ือเปนการประกันวาภาควิชาฯ จัดการฝกอบรมตามหลักสูตรอยางมีมาตรฐาน เพื่อใหสามารถผลิตจักษุ

แพทยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถ มึคุณภาพตามที่คณะฯ ผูรับบริการ และสังคมตองการ ภาควิชาฯ มีการ

ดําเนินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

 

 13.1 การประกันคณุภาพการฝกอบรมภายใน 

 มีระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรม ซึ่งดําเนินการโดยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โดย

จะตองดําเนินการอยางนอยทุก 2 ป 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561   19 
 

 13.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก ดําเนินการโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย 

ซ่ึงจะดําเนินการตรวจประเมินสถาบันทุก 5 ป 
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รายการภาคผนวก 

 

ภาคผนวกที่ 1 รายนามคณาจารยประจําหลักสูตร 

ภาคผนวกที่ 2 รายละเอียดเน้ือหาของหลักสูตร 

ภาคผนวกที่ 3 รายละเอียดการฝกอบรม คําอธิบายรายวิชา และแผนการสอน 

ภาคผนวกที่ 4 ข้ันตอนและความกาวหนาในการฝกอบรม (Milestone) 

ภาคผนวกที่ 5 การประเมินผล 
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ตาราง แสดงจํานวนอาจารย แยกตามอนสุาขา 

 

อนุสาขา อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ 

กระจกตาและการผาตัดแกไขสายตา 3 3 

ตอหิน 3 1 

ศัลยกรรมจักษุตกแตงและเสริมสราง 3 3 

จอตาและวุนตา 6 0 

จักษุวิทยาเด็กและตาเข 2 0 

จักษุวิทยาภูมิคุมกันและการอักเสบ 1 0 

ประสาทจักษุวิทยา 2 2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561   35 
 

ภาคผนวก 2 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร 

เริ่มใชงานปการศึกษา 2561 

 

 

 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร เมื่อส้ินสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานผูเขารบัการ

ฝกอบรมในสาขาจักษุวิทยา ควรมีความรูความสามารถในหัวขอตางๆ ดังน้ี 

 

 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. 

 3. 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 

 2.5 Psychotropics 
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 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 

6. Concepts of alternative medicine and complementary medicine 

 

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). 

Learning Experiences 
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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 

  - Ciliary ganglion 

  - Extraocular muscles 

  - Eyelids 
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  - 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 

 4.9 Free radicals and antioxidants 

5. Ocular pharmacology 

 5.1 Pharmacologic principles 

 5.2 Pharmacokinetics 
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 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. 

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. 
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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 

A. 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 

 

B. 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 

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 
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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 

 - Infection & inflammatory processes & conditions 

 - Trauma 

 - Congenital & developmental condition 

 - Degenerative condition 

 - Neoplasms 

5. Intraocular tumors 

 - Melanocytic tumors 

 - Vascular tumors 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561   43 
 

 - 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 

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 
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 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 

A. 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 

 - 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 
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B. 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) 

 

 

 

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 
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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. : 

 - 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 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561   47 
 

 - 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 

 - 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 
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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 

 

 

 

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 
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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 

 - 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) 
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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 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

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) 
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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) 

 

 

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 
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  - 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 

 - 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 
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 - 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 

 - 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) 
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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 

  Glaucoma associated with systemic diseases and drugs 
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  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. 

 

Learning Contents 

Cognitive Skills 

1. Basic science on crystalline lens  
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 - 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 

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) 

 -  
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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. 

 

Learning Contents 

 

Cognitive Skills 

1. Describe basic knowledge relate to vitreous, retina & choroid 
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 - 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) 

 - Peripheral retinal abnormalities 

  - Peripheral lesions and risk of retinal detachment 

  - Retinal detachment 

   - Rhegmatogenous 
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   - 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 

  - Intravitreal ijection 

  - Vitreous substitutes 

  - Posterior segment lasers 

 

Clinical Skills 
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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 

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   
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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 

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 
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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. 

6. Describe current eye health system in Thailand and public health ophthalmology plans 

 

 

Learning Contents 

Cognitive Skills 

1. Introduction to the public health ophthalmology 

2. Prevention of blindness at regional, national, and global levels 

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 
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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  

4. Research design 

5. Research methodology 

6. Writing research proposal 
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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 

 

 

 

16. Ethics & Professionalism in Ophthalmology 
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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 
รายละเอียดการฝกอบรม คําอธิบายรายวิชา และแผนการสอน 

(Course Description & Teaching Plan) 

เริ่มใชในปการศึกษา 2561 

 

รายละเอียดการฝกอบรม 

 เพ่ือใหไดจักษุแพทยที่มีคุณลักษณะตามผลลัพธ ท่ีพึงประสงคของหลักสูตร ภาควิชาจักษุวิทยา จัด

ประสบการณการเรียนรูใหแกแพทยประจําบาน โดยใหแพทยประจําบานสามารถพัฒนาตนไดเต็มที่ตามศักยภาพ

ของตนเอง ครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติ โดยจัดใหมีความสมดุลระหวางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรูออกแบบภายใตแนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรูในผูใหญ (Adult learning theory) โดย

จัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนเพ่ือกระตุนใหแพทยประจําบานเรียนรูดวยตนเอง โดยกิจกรรมในหองเรียนสวน

ใหญจัดในชวงเวลาเชากอนปฏิบัติงาน ไดแก morning report, interesting case, photo quiz, journal club 

และ major review เปนการจัดประสบการณใหแพทยประจําบานเกิดการเรียนรู และคนควาหาความรูโดยใช

แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน และออกแบบใหแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดเปนหลักในการ

ดําเนินกิจกรรม และมคีณาจารยใหขอมูลปอนกลับและชี้แนะ เปนการเรียนที่เนนการส่ือสารแบบสองทาง ภาควิชาฯ 

จัดใหอาจารยบรรยายในหวขอที่เขาใจยาก และใหความยึดหยุนในการที่แพทยประจําบานจะเลือกหัวขอและติดตอ

ใหอาจารยบรรยายในหวขอที่สนใจ กิจกรรม Grand round เปนกิจกรรมการเรยีนการสอนที่กระทําที่หอผูปวย โดย

อาจารยจะกระตุนและถามคําถาม เพ่ือทวนสอบความรูและความเขาใจของแพทยประจําบาน และใหขอมูล

ปอนกลับในการดูแลรักษาผูปวย หลังจากกิจกรรมการเรียนการสอนตอนเชาแลว แพทยประจําบานจะปฏิบัติงานใน

การดูแลรักษาผูปวยจริง และดวยเหตุที่จุดประสงคตองการสรางจักษุแพทยที่สามารถปฏิบัติงานไดดี ภาควิชาฯ จึง

เนนการฝกอบรมภาคปฏิบัติ ในลักษณะเรียนรูไปในขณะปฏิบัติงาน (on the job training) และจัดสภาพแวดลอม

การฝกอบรม ใหเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทางการแพทยแขนงอื่น ๆ ทั้งน้ีแพทยประจําบานจะมีการ

ปฏิบัติงานรวมกันเปนสาย โดยแตละสายมีแพทยประจําบานชั้นปท่ีหน่ึงจนถึงชั้นปที่สาม และอยูภายใตการควบคุม

ช้ีแนะของแพทยประจําบานตอยอด และคณาจารย โดยแพทยประจําบานจะยายสายปฏิบัติงานทุกสองเดือน ภาค

วิชาฯ ตระหนักดีวาความสามารถในการเรียนรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแพทยประจําบานแตละคนไม

เทากัน การออกแบบการฝกปฏิบัติงานเชนน้ีจะเปนการฝกการทํางานเปนทีม ฝกการประเมินสมรรถนะตนเองของ

แพทยประจําบาน และมีความยืดหยุนตามความสามารถในการเรียนรูของแพทยประจําบานแตละคน ทั้งน้ีมีหลัก

ความกาวหนาในการฝกอบรม (Milestone) (ภาคผนวกที่ 4) เพื่อเปนหลักหมายคราว ๆ ใหแพทยประจําบานได

ประเมินความกาวหนาในการฝกอบรมไวดวย นอกจากน้ี ภาควิชาฯ จัดใหแพทยประจําบานไดทําวิจัย และมีอาจารย

ที่ปรกึษา ใหคําแนะนําไปในระหวางการฝกอบรมดวย 
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การหมุนเวียนสายปฏิบัติงาน 

 

ปที่ 1 หมายเหตุ จัดเรียงสําหรับแพทยประจําบานช้ันปละ 9 คน เชน C1 to C9 และจัดสําหรับ 3 ป 

 สายที่ 1 

อ.ชัยวัฒน 

อ.อาภัทรสา 

อ.ดวงเนตร 

อ.กวิน 

สายที่ 2 

อ.อนุชิต 

อ.วีรวรรณ 

อ.ธาริกานต 

อ.ญาณิน 

สายที่ 3 

อ.พรชัย ส. 

อ.วิชัย 

อ.วรินทร 

อ.โสมศิริ 

อ.ภูริชญ 

สายที่ 4 

อ.กิติกุล 

อ.พรชัย ม. 

อ.เกวลิน 

 

สายที่ 5 

อ. ภฤศ 

อ. วสุ 

อ. วฎาการ 

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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ปที่ 2 

 

 สายที่ 1 

อ.ชัยวัฒน 

อ.อาภัทรสา 

อ.ดวงเนตร 

อ.กวิน 

สายที่ 2 

อ.อนุชิต 

อ.วีรวรรณ 

อ.ธาริกานต 

อ.ญาณิน 

สายที่ 3 

อ.พรชัย ส. 

อ.วิชัย 

อ.วรินทร 

อ.โสมศิริ 

อ.ภูริชญ 

สายที่ 4 

อ.กิติกุล 

อ.พรชัย ม. 

อ.เกวลิน 

 

สายที่ 5 

อ. ภฤศ 

อ. วสุ 

อ. วฎาการ 

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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ปที่ 3 

 สายที่ 1 

อ.ชัยวัฒน 

อ.อาภัทรสา 

อ.ดวงเนตร 

อ.กวิน 

สายที่ 2 

อ.อนุชิต 

อ.วีรวรรณ 

อ.ธาริกานต 

อ.ญาณิน 

สายที่ 3 

อ.พรชัย ส. 

อ.วิชัย 

อ.วรินทร 

อ.โสมศิริ 

อ.ภูริชญ 

สายที่ 4 

อ.กิติกุล 

อ.พรชัย ม. 

อ.เกวลิน 

 

สายที่ 5 

อ. ภฤศ 

อ. วสุ 

อ. วฎาการ 

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  

 

ตารางกิจกรรมการดูแลผูปวย 

ภาคเชา 

 Maj 

OPD 

Min 

OPD 

Treatment GVF IOL Refrac 

& U/S 

Laser Maj 

OR 

Min 

OR 

Mon          

Tue          

Wed          

Thu          

Fri          
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ภาคบาย 

 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 

   

 

ขอกําหนด 

 Resident ทุกคนตอง Major OPD, Major OR และ Minor OR ในทกุ rotation 

 Resident ทุกคน งดเวน Minor OPD ไดคนละ 1 rotation ตอป (เพ่ือใหมีเวลาฝกทักษะอื่น ๆ หรือทํา

วิจัย) 

 Resident 1 ฝก VF, OCT (รวม fundus photo, FAF), other (A/S photo, specular microscopy, 

corneal topography, US, etc.) คนละ 1 rotation 

 Resident 1 ฝก Refraction, orthoptic คนละ 3 rotation 

 Resident 2 ฝก Refraction, orthoptic คนละ 2 rotation 

 Resident 2 ฝก Biometry & IOL measurement 1 rotation, P/S imaging & electrophysiology 1 

rotation 

 Resident 1 อยูหอง treatment คนละ 4 rotation 

 Resident 2 อยูหอง injection คนละ 4 rotation 

 Ophthalmic laser (PI, IP, YAG capsulotomy, retinopexy, PRP, macular photocoagulation 

ตองจัดวันใหไหม หรือใหเจาของ case ไปทําเองในแตละวัน) 

 Special clinic เชา  List และควรให resident ใด เขาเทาใด (minimal) 

 Special clinic บาย List และควรให resident ใด เขาเทาใด (minimal) 

  Cornea,  Neuro-Oph,Botox, Oculoplastic, Lacrimal, Uveitis 

  Muscle, Contact lens, Glaucoma,  FFA/Retina, Low vision 
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รายวิชา 

พื้นฐานการปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา  Fundamental of Practical Ophthalmology 

จักษุวิทยาพ้ืนฐาน    Principle of Ophthalmology   

  

จักษุวิทยาคลินิก 1    Clinical Ophthalmology I   

หัตถการทางจักษุวิทยา 1   Ophthalmic Procedures I 

การตรวจวัดและรักษาสายตาผิดปกติ การฟนฟูทางสายตา Clinical Refraction, Refractive Management, and 

Visual Rehabilitation 

จักษุวิทยาคลินิก 2    Clinical Ophthalmology II 

หัตถการทางจักษุวิทยา 2   Ophthalmic Procedures II  

การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา   Ophthalmology Clerkship 

การวิจัย     Research 

การเลือกฝกปฏิบัติงาน   Elective 

 

คําอธิบายรายวิชา (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 

 

Clinical Refraction, Refractive Management, and Visual Rehabilitation 
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 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 

 

Year 2 

Month 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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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. ชื่อรายวิชา   พื้นฐานการปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา 

    (Fundamental of Practical Ophthalmology) 

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  ธาริกานต สุจิระกุล 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน   

 ระยะเวลา  1 สัปดาห 

    จัดการเรียนการสอนกอนเปดการฝกอบรม 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมมี 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่   ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หอผูปวยใน และหนวยตรวจผูปวยนอก ภาควิชาจักษุวิทยา 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 เพ่ือเตรียมความพรอม และปรับพื้นฐานของผูท่ีจะเขารับการฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจําบานสาขา

จักษุวิทยา โดยเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

 6.1 อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา และความรูพื้นฐานทางจักษุวิทยา 

 6.2 ใชเคร่ืองมือตรวจพื้นฐานทางจักษุวิทยา ไดแก slit-lamp biomicroscope, indirect 

ophthalmoscope 

 6.3 อธิบายหลักการพื้นฐานในการวินิจฉัยโรคทางจักษุวิทยา 

7. เน้ือหาสังเขป 

 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. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 บรรยาย 

 สาธิต 

 ฝกการตรวจทางจักษุวิทยา 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข   
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แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   จักษุวิทยาพ้ืนฐาน     

    (Principle of Ophthalmology)     

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  อาจารยวส ุศภุกรธนสาร 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน 

 ระยะเวลา  4 เดือน 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมมี 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่   ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน ภาควิขาจักษุวิทยา 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถ 

 6.1 อธิบายความรูพี้นฐานทางจักษุวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา คัภวิทยา พันธุศาสตร เภสัชวิทยา จุล

ชีววิทยา ความรูเร่ืองแสงและออบติกส ตลอดจนวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับจักษุวิทยา 

 6.2 อธิบายหลักการของจักษุสาธารณสุข 

 6.3 อธิบายโรคทางดานรางกาย ไดแก โรคติดเชื้อ โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของระบบ

ทางเดินหายใจ โรคเลือด โรคของระบบตอมไรทอ โรคของเน้ือเย่ือเก่ียวพัน (Connective tissue diseases) โรค

ชรา โรคมะเร็ง ความผิดปกติทางพฤติกรรม และโรคทางระบบประสาท ภาวะฉุกเฉินทางดานรางกาย การระงบั

ความรูสึก และการดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัด 

 6.4 ซกัประวัติ ตรวจรางกายผูปวย โดยใชเครื่องมือพื้นฐานทางจักษุวิทยา เลือกการสงตรวจและแปลผล

การตรวจพ้ืนฐานทางจักษุวิทยา 

 6.5 ใหการวินิจฉัย หรอืวินิจฉัยแยกโรค และบอกแผนการรักษาเบื้องตน สําหรับโรคตาที่ไมซับซอน 

7. เน้ือหาสังเขป 

 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. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน ไดแก บรรยาย กิจกรรมในหองเรียน ไดแก morning report, major 

review, interesting case 

 8.2 การฝกปฏิบัติ 

  สังเกตการตรวจรักษาผูปวยของอาจารย ที่หนวยตรวจผูปวยนอก 

  สังเกตการตรวจรักษาผูปวยโดยแพทยประจําบานรุนพี่ และแพทยประจําบานตอยอด 
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  ฝกตรวจและใหการรักษาผูปวยภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิด 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข 

 

 

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   จักษุวิทยาคลินิก 1     

    (Clinical Ophthalmology I)   

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  อาจารยวฎาการ วุฒิศิริ 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน 

 ระยะเวลา  8 เดือน  เร่ิมหลังผานการเรยีน จักษุวิทยาพ้ืนฐาน 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  จักษุวิทยาพ้ืนฐาน 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่   ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน ภาควิชาจักษุวิทยา 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถ 

 6.1 อธิบายอาการ อาการแสดง ระบาดวิทยา การวินิจฉัย การดําเนินโรค และการรักษาโรคตาสวนนอก 

โรคของเปลอืกตา เบาตา และระบบนํ้าตา โรคของกระจกตา โรคตอหิน โรคตอกระจกและความผิดปกติของเลนส  

 6.2 สามารถทําการตรวจพื้นฐานทางจักษุวิทยา และแปลผลการสงตรวจพิเศษเบื้องตนได 

 6.3 สามารถตรวจการเคลื่อนไหวของลูกตา ภาวะตาเข และมองเห็นดวยตาทั้งสองขางได 

 6.4 สามารถตรวจ วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค และบอกแผนการรักษาผูปวยที่เปนโรค external disease 

and cornea, cataract and disorders of the lens, glaucoma, orbit, eyelid, lacrimal system, and 

strabismus 

7. เน้ือหาสังเขป 

 7.1 External disease and cornea 

 7.2 Orbit, eyelid and lacrimal system 

 7.3 Cataract and disorders of the lens 

 7.4, Glaucoma 
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 7.5 Eye position, eye movement examination and binocular function test 

8. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน ไดแก บรรยาย กิจกรรมในหองเรียน ไดแก morning report, major 

review, interesting case 

 8.2 การฝกปฏิบัติ 

  ตรวจผูปวยดวยตนเอง ท่ีหนวยตรวจผูปวยนอก หากมีปญหาจึงปรึกษาแพทยประจําบานรุนพี่ 

แพทยประจําบานตอยอด และอาจารย 

  ตรวจผูปวยดวยตนเองภายใตการปฏิบัติงานเปนทีม ในการดูแลผูปวย 

  ตรวจผูปวยที่ไดรบัปรึกษาจากตางแผนก รวมทั้งผูปวยฉุกเฉิน ภายใตการกํากับดูแลของแพทย

ประจําบานรุนพ่ี แพทยประจําบานตอยอด และอาจารย 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข.  

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   หัตถการทางจักษุวิทยา 1    

    (Ophthalmic Procedures I) 

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  โสมศิริ  สุขะวัชรนิทร 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน 

 ระยะเวลา  8 เดือน  เร่ิมหลังผานการเรยีน จักษุวิทยาพ้ืนฐาน 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) จักษุวิทยาพ้ืนฐาน 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  

5. สถานที่   หองผาตัดจักษุวิทยา 

    ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน ภาควิชาจักษุวิทยา 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู 

 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานจะสามารถ  

 6.1 อธิบายหลักการของการผาตัดทางจักษุวิทยา หลักการทาํใหปราศจากเช้ือ การระงับความรูสึกเจ็บปวด 

 6.2 บอกขอบงช้ี ทางเลือกในการรกัษา ขอควรระวัง และภาวะแทรกซอนของการผาตัดตาง ๆ เชนการ

ผาตัดสวนนอกของตา เปลือกตา การผาตัดตอเน้ือ การผาตัดเอาดวงตาออก การผาตัดพื้นผิวของดวงตา การผาตัด

กลามเน้ือตา เปนตน 
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 6.3 สามารถทําหัตถการตาง ๆ ได 

  - Ophthalmic anesthesia 

  - Eyelid, ocular adnexa procedures & surgery 

  - Ocular surface procedures & surgery including pterygium excision 

  - Evisceration, enucleation 

  - Horizontal muscle surgery 

7. เน้ือหาสังเขป 

 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. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน บรรยาย กิจกรรมในหองเรียน ไดแก Surgical discussion 

 8.2 การฝกปฏิบัติ 

  Wet lab เพ่ือฝก eye-hand co-ordination under surgical microscope, ฝกทักษะการใช

เครื่องมือ และทักษะพื้นฐานในการผาตัด เชนการตัด การเย็บ ฯลฯ 

  การฝกปฏิบัติงานที่หองผาตัด 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข.  

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   การตรวจวัดและรักษาสายตาผิดปกติ การฟนฟูทางสายตา  

 (Clinical Refraction, Refractive Management, and Visual 

Rehabilitation) 

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  ภัศรา จงขจรพงษ 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน 

 ระยะเวลา  8 เดือน 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมมี 
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 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่   ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หองผาตัด LASIK center 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถ 

 6.1 อธิบายทฤษฎีเร่ืองแสง และออปติกส การหักเหแสงของดวงตา สายตาผิดปกติ 

 6.2 อธิบายโรคและความผิดปกติทางตาที่เก่ียวของกับสายตาผิดปกติ ตลอดจนการรักษา 

 6.3 ตรวจประเมินผูปวย วัดความชัดเจนในการมองเห็น วัดสายตา (objective & subjective 

refraction) แปลผลการตรวจวัดการหักเหแสงของดวงตา ความโคงของกระจกตา และส่ังแวนตาเพื่อแกไขสายตา

ผิดปกติน้ันไดอยางเหมาะสม 

 6.4 ตรวจประเมิน สั่งใชเลนสสัมผัส และดูแลรักษาผูปวยที่ใชเลนสสัมผัสได ตลอดจนใหการรักษา

ภาวะแทรกซอนจากเลนสสมัผัสได  

 6.5 ใหคําแนะนํา สําหรับผูปวยที่มีสายตาผิดปกติที่ตองการรักษาภาวะสายตาผิดปกตโิดยการผาตัดแบบ

ตาง ๆ 

 6.6 ใหคําแนะนําเบ้ืองตนกับผูปวย ญาต ิตลอดจนทีมรักษาพยาบาลในการฟนฟูสภาพทางสายตา 

7. เน้ือหาสังเขป 

 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. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน บรรยาย กิจกรรมในหองเรียน ไดแก case discussion 

 8.2 การฝกปฏิบัติ 

  ฝกวัดสายตาโดยใช schematic eye 

  ตรวจผูปวยนอก วัดสายตาแบบ objective refraction (retinoscopy, automated 

refraction, keratometry, corneal topography, etc.) และ subjective refraction และใหการรักษาผูปวยที่มี

สายตาผิดปกติ 

  ฝกปฏิบัตติรวจประเมินผูปวย ใหคาํแนะนํา และดูแลรักษาผูปวยในคลินิกคอนแทคเลนส 

  ฝกปฏิบัตติรวจประเมินผูปวยสายตาเลือนราง ใหคําแนะนําและฟนฟูสายตา ภายใตการ

ควบคุมดูแลของอาจารย 

  สังเกต การดูแลรักษาผูปวยสายตาผิดปกติโดยการผาตัด เชน การใช excimer laser, การผาตัด

กระจกตา และการผาตัดเขาในลูกตา 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 
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 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนงัสืออางอิง 

 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. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข.  

 

 

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   จักษุวิทยาคลินิก 2     

    (Clinical Ophthalmology II) 

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  อาจารยดวงเนตร โรจนาภรณ 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน   

 ระยะเวลา  8 เดือน  เร่ิมหลังจาก Clinical Ophthalmology I 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) Clinical Ophthalmology I 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่   ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หองฉุกเฉิน 

6 วัตถุประสงคการเรียนรู  

 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถ 

 6.1 อธิบายอาการ อาการแสดง ระบาดวิทยา การวินิจฉัย การดําเนินโรค และการรักษาของโรคตาในกลุม 

Neuro-Ophthalmology, Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Intraocular Tumor, Intraocular 

Inflammation & Uveitis, Retina & Vitreous 

 6.2 สามารถตรวจ ใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค สงตรวจพิเศษ และแปลผลการตรวจพิเศษ และ

วางแผนการรักษาเบ้ืองตนสําหรบัผูปวยที่เปนโรคตาในกลุม Neuro-Ophthalmology, Pediatric 

Ophthalmology and Strabismus, Intraocular Tumor, Intraocular Inflammation & Uveitis, Retina & 

Vitreous 

 6.3 เก็บชิ้นเน้ือ หรือสิ่งสงตรวจที่เก็บจากดวงตา เบาตา หรือเน้ือเย่ือที่เก่ียวของ เลือกการสงตรวจ และ

แปลผลเบื้องตนของของการตรวจช้ินเน้ือเบ้ืองตนทางพยาธิวิทยา และการตรวจพิเศษอื่น ๆ ได 
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 6.4 สื่อสารกับผูปวยและญาติ ผูรวมงาน และใหคําปรึกษาแกผูปวยที่เปนโรคซับซอน โรคที่อาจเปน

อันตรายถึงชีวิต (เชนมะเร็งในดวงตา) หรือมีโอกาสสูญเสียดวงตา หรือมีการมองเห็นที่ลดลงได 

 6.5 สามารถประเมิน ตรวจรางกายผูปวย และวางแผนการดูแลรักษาเบ้ืองตน สาํหรับผูปวยที่มีภาวะ

ฉุกเฉินทางจักษุวิทยา หรือผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุทางตา 

7. เน้ือหาสังเขป 

 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. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน ไดแก บรรยาย กิจกรรมในหองเรียน ไดแก morning report, major 

review, interesting case, tumer conference, radiology & imaging conference, neuro-ophthalmology 

conference 

 8.2 การฝกปฏิบัติ 

  ตรวจผูปวยดวยตนเอง ท่ีหนวยตรวจผูปวยนอก หากมีปญหาปรึกษาแพทยประจําบานรุนพี่ 

แพทยประจําบานตอยอด และอาจารย 

  ตรวจผูปวยดวยตนเองภายใตการปฏิบัติงานเปนทีม ในการดูแลผูปวย 

  ตรวจผูปวยที่ไดรบัปรึกษาจากตางแผนก รวมทั้งผูปวยฉุกเฉิน ภายใตการกํากับดูแลของแพทย

ประจําบานรุนพ่ี แพทยประจําบานตอยอด และอาจารย 

  ตรวจผูปวยเฉพาะโรค ที่หนวยตรวจผูปวยนอก หรือคลินิกเฉพาะโรค ภายใตการกํากับดูแลของ

แพทยประจําบานรุนพ่ี แพทยประจําบานตอยอด และอาจารย 

 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข  

 

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   หัตถการทางจักษุวิทยา 2    

    (Ophthalmic Procedures II) 
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2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  บุญยดา พุทธิรังษีวงศ 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน 

 ระยะเวลา  8 เดือน  เร่ิมหลังจาก Ophthalmic Procedures I 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) Ophthalmic Procedures I 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่   หองผาตัดจักษุวิทยา 

    ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยฉุกเฉิน 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถ 

 6.1 บอกขอบงช้ี วิธีการปฏิบัติ และภาวะแทรกซอนที่สําคัญ สําหรับหัตถการทางจักษุวิทยา รวมถึงการ

ผาตัดตอกระจก ตอหิน การฉีดยาเขาตา และการผาตัดสวนหลังของดวงตา การผาตัดกลามเน้ือตาและระบบนํ้าตา 

 6.2 สามารถทําหัตถการพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก paracentesis, extracapsular cataract extraction, 

glaucoma surgeries, intraocular injection, lacrimal system surgery ได 

 6.3 สามารถตรวจประเมินผูปวย ใหคําแนะนํา และชวยเลือกวิธีการรักษาสําหรับผูปวยที่ตองไดรับการ

ผาตัด external and ophthalmic adnexal surgery, anterior segment surgery, cataract surgery, 

posterior segment surgery 

 6.4 สามารถทําการรักษาโดยใชแสงเลเซอรทางจักษุวิทยา ไดแก laser procedures for glaucoma, 

laser capsulotomy, และ posterior segment laser ไดแก panretinal photocoagulation (PRP), laser 

retinopexy, macular laser เปนตน 

 Basic intraocular surgeries, paracentesis, extracapsular cataract extraction, glaucoma 

surgeries, intraocular injection, anterior segment and posterior segment laser procedures 

 

7. เน้ือหาสังเขป 

 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. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน บรรยาย กิจกรรมในหองเรียน ไดแก surgical discussion 

 8.2 การฝกปฏิบัติ 

  Wet lab เพ่ือฝกทักษะการใชเครื่องมือสาํหรับ phacoemulsification และทักษะในการผาตัด

   การฝกปฏิบัติงานที่หองผาตัด 
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 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยฉุกเฉิน 

 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข.  

 

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา   

    (Ophthalmology Clerkship) 

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  บุญทิพย ทิพยสุริยาพร 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน   

 ระยะเวลา  16 เดือน 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  Clinical Ophthalmology II 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่ 

    ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน ภาควิชาจักษุวิทยา  

    หองผาตัด หองเลเซอร 

    หนวยตรวจผูปวยฉุกเฉิน 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 หลังสิ้นสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถ 

 6.1 ตรวจผูปวย สั่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม ใหการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และติดตามการรักษาผูปวยทาง

จักษุวิทยา สามารถปรึกษาผูเช่ียวชาญหรือผูมปีระสบการณสูงกวาไดอยางเหมาะสม  

 6.2 ปฏิบัตกิารดูแลรักษาผูปวย โดยทํางานรวมกับทีมในการดูแลรักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ  

 6.3 สื่อสารกับผูปวยและญาติไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถสอนและแนะนาํผูรวมงาน ตลอดจนแพทย

ประจําบานรุนนองได 

 6.4 ปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับระบบการทํางานของโรงพยาบาล 

และสอดคลองกับระบบสาธารณสุขของประเทศ 

 6.5 ปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวย บนพื้นฐานการใชเวชปฏิบัติเชิงประจักษ (Evidence-based medicine) 

7. เน้ือหาสังเขป 
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 7.1 Holistic care for ophthalmic patients 

 7.2 Practice-based learning and improvement 

 7.3 System-based practice 

 

8. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน บรรยาย กิจกรรมในหองเรียน ไดแก interesting case, major 

review, journal club, grand round 

 8.2 การฝกปฏิบัติ 

  

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข.  

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   การวิจัย      

    (Research) 

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  เกวลิน  เลขานนท 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน 

 ระยะเวลา    36 เดือน 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมมี 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่ 

    ภาควิชาจักษุวิทยา 

    หนวยตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน จักษุวิทยา  

    หองผาตัด หองเลเซอร 

    หองฉุกเฉิน 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถ 

 6.1 อธิบายความรูพื้นฐานทางระบาดวิทยา ระเบียบวิธีการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย และสถิติพื้นฐาน 

 6.2 ดําเนินการวางแผนงานวิจัย เก็บและวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 

 6.3 เขียนรายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย 
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 6.4 ประยุกตความรูความเขาใจเร่ืองการวิจัย มาใชในการปฏิบัติเวชศาสตรเชิงประจักษ 

7. เน้ือหาสังเขป 

 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. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 8.1 การเรียนการสอนในหองเรียน บรรยายเรื่องระเบียบวิธีการวิจัย สถิติพื้นฐาน จัดโดยหนวยระบาด

วิทยาของคณะฯ 

 8.2 ศึกษาดวยตนเอง เรื่อง Good Clinical Practice (GCP) ที่เว็บไซต 

https://about.citiprogram.org/en/ และตองไดรับประกาศนียบัตร GCP จึงจะอนุญาตใหสงเรื่องขออนุมัติการทํา

วิจัย แกคณะกรรมการจริยธรรม 

 8.4 แพทยประจําบานนําเสนอหัวขอวิจัย และแผนการวิจัยเบื้องตน คณาจารยใหคําแนะนํา (ภายในการ

ฝกอบรมปแรก) 

 8.4 แพทยประจําบานสงเรื่องขออนุมัติการวิจัย แกคณะกรรมการจริยธรรม 

 8.5 เม่ือไดรับอนุมัติ แพทยประจําบานดําเนินการวิจัย เก็บขอมูล วิเคราะหขอมลู และสรปุผล และ

รายงานความกาวหนาของการวิจัย (ภายในการฝกอบรมปที่สอง) 

 8.6 แพทยประจําบานนําเสนอผลงานวิจัย ในการประขุมวิชาการ และหรือสงผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการ 

 8.7 ระหวางการฝกอบรม มีกิจกรรม journal club และ major review เพ่ือฝกใหแพทยประจําบาน เคย

ชินกับการติดตามความรูที่ทันสมัย และสามารถประเมินความนาเชื่อถือของบทความวิชาการได 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข.  

 

แผนการสอน (Teaching Plan) 

 

1. ชื่อรายวิชา   การเลือกฝกปฏิบัติงาน    

    (Elective) 

2. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  รศ.ภฤศ หาญอุตสาหะ 

3. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

4. เวลาการเรียนการสอน 
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 ระยะเวลา    3 เดือน 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมมี 

 วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี 

5. สถานที่    ตามที่แพทยประจําบานเลือกไปฝกปฏิบัติงาน หรือเรียนรู 

6 วัตถุประสงคการเรยีนรู  

 เพ่ือเอ้ือใหแพทยประจําบาน สามารถเลือกประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหเสริมพัฒนาการอยางยืดหยุน

ตามท่ีแพทยประจําบานตองการ 

7. เน้ือหาสังเขป 

 ตามท่ีแพทยประจําบานเลือก 

8. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

 แพทยประจําบานช้ันปที่ 1 สามารถเลือกมาสังเกตการตรวจผูปวยนอกของอาจารยได ประมาณ 2 

สัปดาห โดยตองติดตอ และแจงใหอาจารยประธานหลักสูตรอนุมัติลวงหนา 3 เดือน 

 แพทยประจําบานช้ันปที่ 2 สามารถเลือกการเรียนรู หรอืฝกปฏิบัติงาน ภายในหรือภายนอกภาควิชาได 

ประมาณ 4สัปดาห โดยตองติดตอ และแจงใหอาจารยประธานหลักสูตรอนุมัติลวงหนา 3 เดือน  

 แพทยประจําบานช้ันปที่ 3 สามารถเลือกการเรียนรู หรอืฝกปฏิบัติงาน ภายในหรือภายนอกภาควิชาได 

ประมาณ 6 สัปดาห โดยตองติดตอ และแจงใหอาจารยประธานหลักสูตรอนุมัติลวงหนา 3 เดือน 

 ในกรณีที่ตองการเลือกเรียนรูหรือเลือกฝกปฏิบัติงานเปนเวลามากกวาน้ี ใหขออนุมัติจากภาควิชาเปนกรณี

พิเศษ 

9. สื่อการเรียนรู 

 9.1 โสตทัศนูปกรณและอุปกรณการสอน 

 9.2 เอกสารประกอบการสอน 

 9.3 บทความ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง 

10. การประเมินผล 

11. การปรบัปรุงแกไข.  
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ภาคผนวก 4 
ขั้นตอนและความกาวหนาในการฝกอบรม (Milestone) 

เริ่มใชในปการศึกษา 2561 

 

Entrustable Professional Activities ระดับตน ระดับกลาง ระดบัปลาย 

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 ระดับตน ระดับกลาง ระดบัปลาย 

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 

 

 ภาควิชามีการประเมินผล เพ่ือใหทราบวาแพทยประจําบานพัฒนาตนไปไดตามที่คาดหวัง ตามมิติของ

ผลลัพธการฝกอบรมดานตาง ๆ โดยแบงเปน 

 1. การประเมินระหวางการฝกอบรม 
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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. การสอบเพ่ือวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติโดยราชวิทยาลัยฯ 

 

 

 ทั้งน้ี รายละเอียดของการสอบขอเขียนภายในของภาควิชาเปนดังน้ี 

Written exam I  [September] 

 Basic science in Ophthalmology 

 Clinical Ophthalmology I 

 [Update Med, Fundamental, Basic Oph] 

Written exam II  [November] 

 Clinical Ophthalmology II 
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 Subspecialty Oph I, III 

 Oph Investigation I (dry eyes, IOL, muscle, VF) 

 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] 

 

 
 




