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ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 

เพือ่ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา 

ราชวิทยาลัยจกัษุแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 

๑. เกณฑห์ลักสูตรการฝึกอบรม 

๑.๑ ชื่อ หลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในก

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุประสาทวิทยา 

(ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Neuroophthalmology 

๑.๒ ชือ่ประกาศนียบัตร 

    ชื่อเตม็  

(ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุ

ประสาทวิทยา 

(ภาษาองักฤษ) Certificate in Neuroophthalmology 

ชื่อย่อ 

(ภาษาไทย) ป.อนสุาขาจกัษุประสาทวิทยา 

(ภาษาองักฤษ)   Cert. in Neuroophthalmology 

๑.๓  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

 ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย   ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศพัท ์๐๒-๒๐๑๒๗๒๙ โทรสาร ๐๒-

๒๐๑๑๕๑๖ การฝึกอบรมนีอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยภาควิชาฯ จดัใหม้ี

คณะอนกุรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา เป็นผูด้แูลการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุวิทยากระจกตาและการแกไ้ขสายตา 

โดยมีคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเป็นผูด้  าเนินการ 



 ปรบัปรุงครัง้ที่ ๑  พศ. ๒๕๖๑    ปรบัปรุงครัง้ที่ ๒ พศ. ๒๕๖๓ 
 
 

  

 

 

๑.๔ หลักการและเหตผุลในการขอเปิดหลักสูตร 

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี เริม่จดัการศกึษาวิชาจกัษุวทิยา ในระดบัแพทยศาสตร์

บณัฑิต และจดัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาจกัษุวิทยามาตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๑ ทัง้นี ้ภาควิชาฯมีวิสยัทศันท่ี์จะเป็นสถาบนั

ฝึกอบรมชัน้น า และมีคณุภาพในระดบัสากล ส าหรบัการจดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษานัน้ ภาควิชาฯ ไดเ้ปิดหลกัสตูร

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาจกัษุวิทยา โดยผลิตจกัษุแพทยใ์หม้ีคณุภาพในระดบัสากล ทัง้นีโ้ดยมีเกณฑข์ัน้ต ่าตามที่ราช

วิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภาก าหนด โดยมุ่งผลิตจกัษุแพทยท่ี์มีความรูคู้ค่ณุธรรม เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประเทศ 

 ในปัจจบุนัความกา้วหนา้และวิทยาการใหม ่ ๆ ในการดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคทางจกัษุวิทยามีเพิ่มขึน้อย่างมาก 

ผูป่้วยทางจกัษุวิทยาบางสว่นเป็นโรคท่ีซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งมีแพทยผ์ูด้แูลรกัษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในทางลกึ

เฉพาะโรค ส าหรบัโรคทางดา้นจกัษุประสาท เป็นโรคท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทของรา่งกาย ซึง่เป็นเรื่องท่ีจกัษุ

แพทยท์ั่วไปไม่คุน้เคย แพทยท่ี์ดแูลผูป่้วยดา้นจกัษุประสาทจะตอ้งมีความรูใ้นเชิงลกึเพิ่มเติมจากจกัษุแพทยท์ั่วไป  

 ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี เลง็เห็นความส าคญัของอนสุาขาจกัษุประสาท ไดเ้ริม่

เปิดรบัจกัษุแพทยเ์ขา้มารบัการฝึกอบรม โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลกัสตูรฉบบันีเ้ป็นฉบบัปรบัปรุง เริม่ใชใ้นปีการศกึษา 

๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 

๑.๕ ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 

เดือนกรกฎาคม ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

๑.๖ อาจารย ์

คณาจารยผ์ูจ้ดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร เป็นผูไ้ดร้บัหนงัสือวฒุิบตัร หรืออนมุตัิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวทิยา และผ่านการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนสุาขาจกัษุวิทยาประสาท

จกัษุ โดยอาจารยผ์ูป้ฏิบตัิงานเต็มเวลา ไดแ้ก่  

๑. รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์นชุิต  ปญุญทลงัค ์  พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา), ว.ว. (หวัหนา้หน่วยประสาทจกัษุ

วิทยา) 

๒. รองศาสตราจารยน์ายแพทยก์วิน วณิเกียรต ิ    พ.บ., ว.ว.FICO 
๓. อาจารยน์ายแพทยณ์รงค ์  สามิภกัดิ ์    พ.บ., ว.ว. 
๔. อาจารยน์ายแพทยธ์ญัญทตั  ผดงุเกียรติสกลุ พ.บ., ว.ว.  
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อาจารยพ์ิเศษ 
๑. ผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิศิษฐ์ ปรชีาวฒัน ์ พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา), ว.ว. 
๒. ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงปนิษฐ จินดาหรา  พ.บ., ว.ว. 
๓. ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสิรธีร  ครูะทอง  พ.บ., ว.ว. 

 

๑.๖.๑ คุณสมบัตขิองอาจารยผู้์ใหก้ารฝึกอบรม 

 ๑.๖.๑.๑ ตอ้งไดร้บัหนงัสืออนมุตัิหรือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุ

วิทยา หรือไดร้บัวฒุิบตัรฯ จากต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า ไดร้บัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนสุาขานัน้ๆ 

และปฏิบตัิงานเป็นผูเ้ช่ียวชาญในอนสุาขา 

 ๑.๖.๒ จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ชื่อ – สกลุ คณุวฒุิ 
๑.  รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์นชุิต  ปญุญทลงัค ์                พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา), ว.ว.  
๒. รองศาสตราจารยน์ายแพทยก์วิน      วณิเกียรต ิ พ.บ., ว.ว.FICO 
๓. อาจารยน์ายแพทยธ์ญัญทตั  ผดงุเกียรติสกลุ พ.บ., ว.ว. 
๔. อาจารยน์ายแพทยณ์รงค ์           สามิภกัดิ ์ พ.บ., ว.ว. 
๕. ผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิศิษฐ์ ปรชีาวฒัน ์ พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา), ว.ว. 
๖. ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงปนิษฐา จินดาหรา พ.บ.,ป.ชัน้สงู(จกัษุวิทยา), ว.ว. 
๗. ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสิรธีร ครูะทอง  พ.บ., ว.ว. 
 

๑.๗ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ศักยภาพ)  

จ านวนผูเ้ขา้ฝึกอบรม (คน) ๑ ๒ ๓ 
จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) ๒ ๔ ๖ 
จ านวนผูป่้วยของอนสุาขาจกัษุประสาท ๑๐๐ราย/เดือน ๒๐๐ราย/เดือน ๓๐๐ราย/เดือน 
 

๑.๘ คุณสมบตัขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งไดร้บัหนงัสืออนมุตั ิหรือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาจกัษุ จากแพทยสภา หรือ จากต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า หรือมีหนงัสือรบัรองวา่ไดส้อบผ่านเพื่อหนงัสืออนมุตัิ

หรือวฒุิบตัรฯ สาขาจกัษุวิทยาเรียบรอ้ยแลว้ 
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๑.๙ จ านวนปีการฝึกอบรม 

หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา ๑ ปี 

 

๑.๑๐ วัตถุประสงค ์

เพื่อใหแ้พทยท่ี์ผ่านการฝึกอบรมแลว้มีความรูค้วามช านาญในการวินิจฉยัและรกัษาโรคจกัษุประสาทไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  สามารถปอ้งกนัหรือแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เป็นจกัษุแพทยท่ี์ดี มีจรยิธรรม สามารถ

ปฏิบตัิงานรว่มกบับคุลากรอื่น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี มีความรูค้วามสามารถในระดบัสากล และสามารถปฏิบตัิงานไดใ้นบรบิทของ

การใหบ้รกิารทางสาธารณสขุของประเทศ 

 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถดงัต่อไปนี ้

 ๑.๑๐.๑    สามารถอธิบายความรูพ้ืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคจกัษุประสาทวิทยาได ้

 ๑.๑๐.๒ สามารถอธิบายสาเหต ุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรคและภาวะแทรกซอ้นของโรคจกัษุ

ประสาท ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคได ้

 ๑.๑๐..๓   สามารถตรวจ วินิจฉยั และแปลผลการตรวจพิเศษตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรบัโรคจกัษุประสาทได ้

 ๑.๑๐.๔    สามารถใหก้ารรกัษาโรคจกัษุประสาทท่ีพบบอ่ย และเป็นปัญหาสาธารณสขุได ้ 

 ๑.๑๐.๕   สามารถสอน ใหค้ าแนะน าบคุลากรทางการแพทย ์นกัศกึษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น ตลอดจนผูป่้วยและ

ญาติได ้

 ๑.๑๐.๖   สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ และน าผลการคน้พบทางวิชาการใหม่ ๆ มาประยกุตใ์นการ

ดแูลรกัษาผูป่้วยได ้

 ๑.๑๐.๗ สามารถอธิบายความคุม้คา่ของการรกัษา ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงานภายใตร้ะบบการใหบ้รกิารทาง

สาธารณสขุของประเทศได ้

 ๑.๑๐.๘   เป็นผูม้ีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด ารงตนอย่างเหมาะสมในวิชาชีพได ้

 

๑.๑๑ เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลกัสตูรการฝึกอบรมก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง เป็นเวลา ๑  ปี โดยจดัใหม้ีการ   

ฝึกอบรม เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูค้วามสามารถ และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  ทัง้นี ้

เนือ้หาตามหลกัสตูรท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรทราบและปฏิบตัิได ้ไดแ้ก่ 

 ๑.๑๑.๑ ดา้นความรูท้างการแพทย ์(Medical Knowledge) 

  ๑. ความรูพ้ืน้ฐาน (Basic Science) 
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• Anatomy of the eye, nervous system and associated structures  

• Physiology of the eye and nervous system 

• Biochemistry, microbiology, genetics, embryology, pathology 

• Basic science associated with diagnosis and management (includes physics, 
ophthalmology and neurological imaging, pharmacology, and electrophysiology) 

  ๒. ความรูท้างคลินิก (Clinical Science) 

   ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัโรคจกัษุประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคท่ีพบบอ่ย 

และมีความส าคญัทางจกัษุสาธารณสขุ ทัง้ในดา้นอาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

การด าเนินโรค การปอ้งกนั และการดแูลรกัษา ตลอดจนภาวะแทรกซอ้น  

• Patients with decreased vision or transient visual loss 

• Patients with visual disturbances (including hallucination, illusion, or other higher 
cortical disorders) 

• Ocular motility disorders (supranuclear disorders, ocular motor nerve disorders, 
restrictive syndromes, nystagmus, etc.) 

• Pupillary abnormalities and associated disorders 

• Systemic conditions with neuroophthalmic sciences 
 ๑.๑๑.๒ ดา้นการดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient Care) 

  ๑. สามารถซกัประวตัิ ตรวจรา่งกาย สั่งและแปรผลการตรวจพิเศษ เพื่อใหส้ามารถใหก้ารวินิจฉยั และ

วินิจฉยัแยกโรคของจอตาและวุน้ตาได ้

• History taking 

• Ophthalmic examination and neurological examination 

• Investigation (visual field, electrophysiology, CT scan, MRI, blood tests, etc.) 
  ๒. สามารถใหก้ารรกัษาโรคจกัษุประสาท และติดตามผลการรกัษาได ้

• Medical treatment (systemic, topical, periocular) 

• Other neurological intervention 

• Treatment and follow up plan 
 ๑.๑๑.๓ การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมตอ่ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) 

• Practice with compassion, empathy 

• Behave respectfully with patients, relatives, and other health care team members 
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• Shows ethical behaviors and commit to excellence 
 

๑.๑๒ วิธีการฝึกอบรม 

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี จดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น และแพทยป์ระจ า

บา้นต่อยอดทางจกัษุวิทยาสาขาตา่ง ๆ รว่มกนั โดยจดัการเรียนการสอนดงันี ้

 ๑. กิจกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรียน 

  - การบรรยาย (lecture) 

  - Journal club 

  - Interesting case 

  - Topic review 

 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนสุาขาจกัษุประสาท จะตอ้งน าเสนอ journal club, interesting case และ topic 

review อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ 

 ๒. การดแูลผูป่้วยในเวลา 

 ภาควิชาจกัษุวทิยา จะจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนสุาขาจกัษุประสาท ปฏิบตัิงานดแูลผูป่้วยตามอาจารยท่ี์

ปรกึษา โดยจดัเปลี่ยนสายอาจารยท่ี์ปรกึษาทกุ ๔ เดือน ภาควิชาจะจดัตารางปฏิบตัิงานใหผู้ร้บัการฝึกอบรม ออกตรวจ

ผูป่้วย ณ หน่วยตรวจผูป่้วยนอก คลินิกเฉพาะโรคไดแ้ก่คลินิกจกัษุประสาท ดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยจกัษุวิทยา รบัปรกึษา

ผูป่้วยจากตา่งแผนก และเขา้หอ้งผ่าตดั ทัง้นี ้ภาควิชาจะจดัตารางปฏิบตัิงานให ้โดยทั่วไปจะจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด

ไดอ้อกตรวจผูป่้วยนอกสปัดาหล์ะ ๒ คาบ และเขา้หอ้งผ่าตดัสปัดาหล์ะ ๑-๒ คาบ 

 ทัง้นี ้ ภาควิชาฯ ตัง้เปา้หมายไวว้า่ในภาพรวม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนสุาขาจกัษุประสาท จะไดร้บั

ประสบการณด์งัต่อไปนี ้เป็นขัน้ต ่า 

 Patient examination       ๒,๔๐๐ ราย/ปี 

 ๓. การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

 ภาควิชาจกัษุวทิยา จะจดัตารางใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนสุาขาจกัษุประสาทจกัษุอยู่เวรรบัปรกึษาผูป่้วย

ฉกุเฉินนอกเวลาราชการ อย่างนอ้ยเดือนละ ๔ เวร เพื่อจะไดม้ีประสบการณด์แูลผูป่้วยฉกุเฉิน 

 ๔. การดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชา 

 เน่ืองจากการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนสุาขาจกัษุประสาท ถือเป็นการศกึษาฝึกอบรมระดบัสงู ภาควิชา

จกัษุวิทยาจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดร้บัความรูเ้พิ่มเติมใหค้รบถว้น โดยจดัใหม้ีโอกาสไปปฏิบตัิงานในต่างภาควิชา 

เพื่อใหไ้ดร้บัความรูเ้พิ่มเติมเต็มอย่างครบถว้น  
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 นอกจากนีย้งัสนบัสนนุใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม ขอไปดงูาน หรือฝึกปฏิบตัิงานนอกภาควิชา ทัง้ภายในและภายนอก

คณะฯ ได ้เป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณใ์นดา้นท่ีสนใจ โดยอาจขอไปดงูานในภาควิชาอื่น

ภายในคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี หรือไปดงูานในสถาบนัอื่น ทัง้ในและนอกประเทศ โดยจะตอ้งแจง้ขออนมุตัิ

ภาควิชาฯ ลว่งหนา้ ๓  เดือน เมื่อภาควชิาอนมุตัิแลว้จงึจะสามารถไปดงูาน หรอืฝึกปฏิบตังิานนอกภาควิชาได ้

 ๕. การเขา้รว่มประชมุวิชาการ 

 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สามารถเขา้รว่มประชมุวิชาการ เพื่อเพิ่มพนูความรูท้างวิชาการใหก้วา้งขวางและทนัสมยั

ยิ่งขึน้ ไดแ้ก่การประชมุวิชาการของคณะฯ การประชมุวิชาการประจ าปี ของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลอดจนการประชมุวิชาการอื่น ๆ ทัง้ภายในและนอกประเทศ โดยควรขออนมุตัิจากภาควิชาลว่งหนา้ ๑  เดือน 

 

๑.๑๓ การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี จะจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูท่ี้เขา้รบั

ฝึกอบรม ดงันี ้

 ๑.๑๓.๑ การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม (In-training evaluation) 

  ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบในการประเมินแพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอด ในระหวา่งการฝึกอบรม โดยประเมินในหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงันี ้

- การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care) 

- ความรูท้างการแพทย ์(Medical knowledge) 

- การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมตอ่ความเป็นวชิาชีพ (Professionalism) 

- การเรียนรูแ้ละพฒันาตนจากการปฏิบตัิงาน (Practice-based learning & improvement) 

- ทกัษะการสื่อสารและมนษุยสมัพนัธ ์(Interpersonal & communication skill) 

- สามารถปฏิบตัิงานภายใตร้ะบบสขุภาพได ้(System-based practice) 

- ทกัษะการผ่าตดั (Surgical skill) 

 

  การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม เพื่อดคูวามกา้วหนา้ของผูร้บัการฝึกอบรม คน้หาปัญหาและหาโอกาส

พฒันา เพื่อใหผู้ร้บัการฝึกอบรมสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

 ๑.๑๓.๒ การประเมินเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม 
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  เพื่อประเมินวา่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มีความรูค้วามสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสมส าหรบัวฒุิบตัร

แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนสุาขาจกัษุประสาท ภาควิชาจกัษุวิทยาจะท าการประเมนิหลงัผู้

เขา้รบัการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมไปแลว้ประมาณ ๙- ๑๐  เดือน 

  เกณฑก์ารผ่านการประเมินของภาควิชาฯ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

• มีระยะเวลาการฝึกอบรมในหลกัสตูรไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ  ๙๐ 

• มีประสบการณใ์นการตรวจรกัษาผูป่้วยไม่ต ่ากวา่ท่ีภาควิชาก าหนด  

• ผ่านการประเมินดา้นความรู ้การดแูลรกัษาผูป่้วย และดา้นอื่น ๆ จากภาควิชาฯ 
  ทัง้นี ้การตดัสินผลการประเมินของภาควิชาฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบในการประกนัคณุภาพหลกัสตูรการฝึกอบรม

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาจกัษุประสาทดงันี ้

• มีการรายงานผลการจดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรทกุปี 

• มีการตรวจเย่ียม จากฝ่ายการศกึษาของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี และหรือจาก 

มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายในทกุปี 

• มีการตรวจเย่ียม จากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม (อฝส) สาขาจกัษุวิทยา ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพการ

ฝึกอบรมภายนอกทกุ ๕  ปี 

 

๑.๑๕ การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ก าหนดใหม้ีการทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุปี 
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๒. เกณฑส์ถาบันฝึกอบรม 

๒.๑ เกณฑท์ั่วไปส าหรบัสถาบนัฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดใชเ้กณฑข์องแพทยสภา 

(๑) คณุสมบตัทิั่วไป 

(ก) คณะแพทยศาสตร ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดร้บัการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล (hospital 
accreditation)  

(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ เพื่อเสรมิสรา้งคณุสมบตัิในการใฝ่รูแ้ก่ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

(ค) มีระบบการบรหิารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เครื่องมืออปุกรณ ์และจ านวนผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะ
แก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้ีสว่นด าเนินการดแูลรกัษาและใหบ้รกิารกบัผูป่้วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่มีผลประโยชนส์ว่นตวัท่ี
อาจขดัขวางการบรหิารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบไุวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีความรูค้วามสามารถและคณุสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและท่ีจะศกึษาตอ่เน่ืองได ้ และมี
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

(ฉ) มีระบบบรหิารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนนุการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลตุามปณิธาน ไดแ้ก่การบรหิารงาน
ทั่วไป การบรหิารการศกึษา เป็นตน้ ระบบบรหิารงานดงักลา่วใหท้ าเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร ์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทั่วกนั 

(ช) มีแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุิจ  านวนเพียงพอรบัผิดชอบในอนสุาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
ความมุ่งมั่น ความเต็มใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเริม่แรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร ์ / วทิยาลยัแพทยศาสตร ์  โรงพยาบาลท่ีขอเปิด
ด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร ์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร ์ / 
โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณด์ าเนินการเปิดหลกัสตูรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ ๑๐ ปี ใหช้่วยท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีปรกึษา / ช่วยเหลือ หรอืเป็นสถาบนัสมทบ / สถาบนัรว่มในการด าเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะตอ้งด าเนินการใหร้าชวิทยา
จกัษุฯ รบัรองหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรมและทรพัยากรตา่งๆ  โดยเฉพาะอาจารย ์สื่อการศกึษา และ
อปุกรณก์ารฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด ทัง้นีจ้ะตอ้งมีแผนด าเนินงานระยะ ๕ ปี ท่ีมีความ
ชดัเจนและ เป็นไปได ้ โดยแผนปฏิบตัิการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความพรอ้มดงักลา่วก่อนเริม่การ
ฝึกอบรมอย่างนอ้ย ๑ ปีการศกึษา 
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 (๒)หน่วยงานกลางพืน้ฐาน พืน้ฐาน  คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน่วยงานกลางท่ีใหบ้รกิาร
ดงัต่อไปนี ้

๑. หอ้งปฏิบตัิการส าหรบัการชนัสตูร มีการใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ หรือ ติดต่อขอรบับรกิาร
ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการใหค้รอบคลมุการชนัสตูรประเภท พืน้ฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรบั
การฝึกอบรม ซึง่หอ้งปฏิบตัิการมีพยาธิแพทยเ์ป็นผูค้วบคมุ 

*หอ้งปฏิบตัิการดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจชิน้เนือ้  และสิ่งสง่ตรวจทาง

เซลลว์ิทยาท่ีไดจ้าการผ่าตดัหรือการท าหตัถการ สามารถเตรียมสไลด ์   ชิน้เนือ้เย่ือและสิ่งสง่ตรวจเพื่อ

ตรวจดว้ยกลอ้งจลุทรรศนไ์ดเ้อง  

*หอ้งปฏิบตัิการดา้นพยาธิวิทยาคลินิก สามารถใหบ้รกิารตรวจดา้นโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จลุทรรศน

ศาสตร ์ จลุชีววิทยา วิทยาภมูิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทัง้มีการใหบ้รกิารทางดา้นธนาคารเลือดท่ี

จ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม 

๒. หน่วยรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีรงัสีแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุิ สามารถตรวจ
ทางรงัสีท่ีจ  าเป็นส าหรบัการฝึกอบรมได ้

๓.  หอ้งสมดุทางแพทย ์ คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีหอ้งสมดุซึง่มีต  ารามาตรฐานทาง
การแพทย ์ วารสารการแพทยท่ี์ใชบ้อ่ย และหนงัสือดรรชนีส าหรบัช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ส าหรบัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก โดยท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสามารถสืบคน้วารสารแบบออนไลน์
ไดจ้ากระบบเน็ตเวิรค์ภายในของโรงพยาบาล 

๔.  หน่วยเวชระเบยีนและสถิติ คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี  จดัใหผู้ป่้วยทกุคนมีแฟ้ม
ประจ าตวั ซึง่บนัทกึประวตัิ ผลการตรวจรา่งกาย การสั่งการรกัษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการ
จดัเก็บคน้หาแบบเน็ตเวิรค์ภายในท่ีมีรหสัปอ้งกนัขอ้มลู และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๓) หน่วยงานทางดา้นคลินิกท่ีเก่ียวกบัการดแูลรกัษาผูป่้วยอนสุาขาท่ีฝึกอบรม 

คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน่วยงานทางคลินิกท่ีส าคญั ไดแ้ก ่ อายรุศาสตร ์ ศลัยศาสตร ์
กมุารเวชศาสตร ์สตูิศาสตร-์นรีเวชวิทยา เพื่อใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยในอนสุาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น 
(๔) กิจกรรมวชิาการ  

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมทางวิชาการสม ่าเสมอภายใน

สถาบนั เช่น การบรรยาย, การอบรม, การประชมุวิชาการ, กิจกรรมระหวา่งหน่วยงาน ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

โดยระบกิุจกรรมและจ านวนครัง้ในแต่ละปีครัง้ของปีการศกึษาอย่างชดัเจน 

 

 

 



 ปรบัปรุงครัง้ที่ ๑  พศ. ๒๕๖๑    ปรบัปรุงครัง้ที่ ๒ พศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๒.๒ เกณฑเ์ฉพาะส าหรบัสถาบนัฝึกอบรม 

กิจกรรมวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ทัง้ใน
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในอนสุาขาท่ีฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวชิาการระหวา่งหน่วยงานหรือ 
ระดบัโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumor conference, morbidity mortality conference, 
clinicopathological conference 

นอกจากนีค้ณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี มีการสนบัสนนุใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้ว่ม

ประชมุวิชาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาสอนัสมควร 

 

๒.๒.๑ ภาระงานบรกิารของอนสุาขาจกัษุประสาท 

ภาระงานบรกิารของอนสุาขาจกัษุวิทยาท่ีมีคณุภาพและจ านวนเพียงพอส าหรบัการฝึกอบรม  ขอ้มลูจ านวน
ผูป่้วย/หตัถการ ท่ีเป็นไปตามเกณฑเ์ฉพาะของอนสุาขาจกัษุวิทยาซึง่ระบไุวใ้นเกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยัฯ   

 

จ านวนผูป่้วย ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑.  ผูป่้วยนอก ๘๗,๐๘๒ ๘๖,๖๔๙ ๗๖,๓๑๗ 

๒.  ผูป่้วยใน ๒,๘๐๑ ๒,๗๒๐ ๒,๘๐๑ 

๓.  ผูป่้วยนอกจกัษุประสาท ๒,๔๑๐ ๒,๕๓๕ ๒,๔๖๖ 

       หมายเหต ุ  ไม่รวมผูป่้วยคลินิกนอกเวลาเน่ืองจากไม่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

 

๒.๒.๒ คณุวฒุิของอาจารย ์

คณุวฒุิของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในอนสุาขาจกัษุประสาท ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเกณฑ ์ โดยมีอาจารยป์ระจ า จ านวน 

๔ คน และอาจารยพ์ิเศษ จ านวน ๓ คน  และปฏิบตัิงานในอนสุาขาจกัษุประสาท มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี  

๒.๒.๓ กิจกรรมวิชาการของอนสุาขาจกัษุประสาท 

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมทางวิชาการสม ่าเสมอ

ภายในสถาบนั เช่น การบรรยาย, การอบรม, การประชมุวิชาการ, กิจกรรมระหวา่งหน่วยงาน ตามท่ีก าหนดไวใ้น

หลกัสตูร โดยระบกิุจกรรมและจ านวนครัง้ในแต่ละปีครัง้ของปีการศกึษาอย่างชดัเจน  
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๒.๒.๔ ความพรอ้มในดา้นสถานท่ี  

ภาควิชาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ไดจ้ดัใหม้ีสถานท่ีเพื่อจดักิจกรรม

วิชาการ เช่น การบรรยาย หรือสอนเป็นกลุม่ ตลอดจนความพรอ้มของอปุกรณโ์สตทศันปูกรณ ์ เช่น  Visualizer, 

LCD projector, Computer, Internet, Teleconference, เครื่องบนัทกึเสียง  

๑. สถานท่ีจดักิจกรรมวิชาการ หอ้งประชมุ / บรรยาย จ านวน ๒ หอ้ง จ านวน ๔๐ ท่ี 

 

 ๒.๓ สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

 ๒.๓.๑ เป็นหน่วยงานจกัษุวิทยาของสถาบนัฝึกอบรมหลกัในสาขาอื่น ซึง่มีหน่วยงานดา้นคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดแูลรกัษาผูป่้วยอนสุาขาท่ีขอเปิดฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


