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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

ภาควชิาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
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คำนำ 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุ
วิทยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และเริ่มเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยกรรมจักษตุกแต่งและ
เสริมสร้างในป ีพ.ศ. ๒๕๔๖   

ในระยะเริ่มต้น การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา ๑ ปี หลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ความชำนาญพิเศษ
ซึ่งมีความซับซ้อนเกินกว่าจักษุแพทย์ทั่วไปจะสามารถใหก้ารดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงการทำหัตถการ 
และการผ่าตัดเฉพาะทาง ที่มุง่เน้นโรคและปัญหาทางเบ้าตา เปลือกตา ระบบระบายน้ำตา และโครงสร้างโดยรอบ ใน
ระยะเวลาต่อมา ด้วยเหตุผลของเนื้อหาวิชาที่มีมากขึ้น จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น และมี
การขยายเวลาการฝึกอบรมออกเป็น ๒ ปี โดยเริ่มต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 
 จากการที่แพทยสภา และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกระบวนการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยอิงมาตรฐานสากล WFME (World Federation of Medical Education) ตั้งแตพ่.ศ. 
๒๕๖๑ โดยเริ่มดำเนินการในระดับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านก่อน ภาควิชาฯ เห็นประโยชน์ในการดำเนินการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้วย โดยยึดแนวคิดของ 
WFME ภาควชิาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยการ
ปรับปรุงในรอบนี้ เน้นพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ได้แก ่พันธกิจของหลักสูตร ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยรับฟงัความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ จะเริม่ใช้ในปี
การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
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รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแตง่และเสริมสร้าง  

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ปี ๒๕๖๓ 

 
 ๑. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย    ประสาทฤทธา    ที่ปรึกษา  
 ๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภฤศ    หาญอุตสาหะ     ที่ปรึกษา 
 ๓. อาจารย์ นายแพทย์ พรชัย     มไหสวริยะ        ประธานอนุกรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีรวรรณ   โชคทวีศักดิ ์  กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ แพทย์หญิง บุญยดา    พุทธิรังสีวงศ ์  กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิติกุล   ลีละวงศ ์  กรรมการ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัษฐา   จองพิศาล  กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ แพทย์หญิง วิมลวรรณ    โชคทวีศักดิ ์  กรรมการ 
 ๙. นายแพทย์ ชววัฒก์     กังวานวงศ์ไพศาล กรรมการ 
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สารบญั 
 

เรื่อง           หน้า 
 
คำนำ           ๒ 
รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร       ๓ 
สารบัญ           ๔ 
ชื่อหลักสูตร          ๕ 
ชื่อประกาศนียบัตร         ๕ 
พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร        ๖ 
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร        ๙ 
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร        ๑๒ 
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม          ๒๖ 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม         ๒๘ 
ทรัพยากรทางการศึกษา         ๓๑ 
การประเมินแผนการฝึกอบรม        ๓๓ 
การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม       ๓๓ 
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ        ๓๔ 
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม        ๓๔ 
ภาคผนวกที่ ๑ รายนามคณะอนุกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกกอบรม  ๓๕ 
ภาคผนวกที่ ๒ การทำงานวิจัยในหลักสูตรการฝึกอบรม     ๓๖ 
ภาคผนวกที่ ๓ เนื้อหาของการฝึกอบรม       ๓๙ 
ภาคผนวกที ๔ การประเมินสมรรถนะตามเป้าประสงค์หลัก (Milestone)   ๕๘ 
ภาคผนวกที่ ๕ การวัดและประเมินผลเพื่อเลือ่นช้ันป/ีสำเร็จการฝึกอบรม   ๗๒  
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ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจำบ้านตอ่ยอด 
เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
๑ ชื่อ หลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกึอบรมแพทยป์ระจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 
(ภาษาอังกฤษ)  Fellowship Training Program in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 
 
๒ ชื่อประกาศนียบัตร 
 ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุ

ตกแต่งและเสริมสร้าง 
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Fellowship in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย) ป.อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแตง่และเสริมสร้าง 
(ภาษาอังกฤษ)  Cert. in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 
 
๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หน่วยศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒๒๐๑๒๗๒๙  โทรสาร 
๐๒๒๐๑๑๕๑๖  ภายใต้การกำกับดูแลโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
  



อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                                                                                                            6 

 

๔  พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 ๔.๑ ความเป็นมา 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุ
วิทยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมุ่งเน้นหลักสูตรให้มีความสมดุลระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ควบคู่ไป
กับการสนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต 

ภาควิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เรื่อยมา และมีแผนปรับปรุงหลักสูตรทกุ ๆ ๕ ปี โดยมี
วัตถุประสงค ์และเป้าหมาย ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ บนพื้นฐานของกรอบพันธะสัญญาข้อตกลงที่
ได้ทำไว้กับคณะฯ โดยระบุพันธกิจด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเป็นลายลักษณอ์ักษร ในหลักสูตรฝึกอบรมของ
ภาควิชาฯ ว่า “พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ ก็เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุ
วิทยา สร้างจักษุแพทย์ที่มคีวามรู้ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในด้านจักษุวิทยา” เพื่อให้
สอดคล้องไปกับภารกิจหลักของภาควิชาฯ ที่ว่าด้วย การศึกษา การวิจยั และการบริการ                                       

ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านจักษุวิทยาที่เพ่ิมพูนขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งใน
แนวกว้างและแนวลึกในปัจจบุัน ส่งผลให้องค์ความรู้ทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์
ความรู้ทางจักษุวิทยาที่เก่ียวข้องกับโรคทางเบ้าตา เปลือกตา ระบบระบายน้ำตา และโครงสร้างโดยรอบ เจริญรุดหน้าไป
อย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน เป็นเหตใุห้หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ที่ระบุระยะเวลาการฝึกอบรมไว้ที่ ๓ ป ีไม่
สามารถครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งหมดนี้ได้ ประกอบกับการที่ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้าในปี 
๒๕๔๕ ทำใหม้ีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วประเทศ ทั้งในรายเจ็บป่วยทั่วไป และรายเจ็บป่วยซับซ้อนที่เข้า
มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ประโยชน์และความสำคญัของการพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อให้ได้จักษุแพทย์ทีม่ีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนเริ่มเด่นชัดขึ้น การเพ่ิมปริมาณและการวางแผนการกระจายตัว
ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่สอดคล้องกันทั่วประเทศเริ่มมีความสำคัญ และมีการจัดการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น การ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยกรรมจักษตุกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖   

ในระยะเริ่มต้น การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา ๑ ปี หลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ความชำนาญพิเศษ
ซึ่งมีความซับซ้อนเกินกว่าจักษุแพทย์ทั่วไปจะสามารถใหก้ารดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงการทำหัตถการ 
และการผ่าตัดเฉพาะทาง ที่มุง่เน้นโรคและปัญหาทางเบ้าตา เปลือกตา ระบบระบายน้ำตา และโครงสร้างโดยรอบ ใน
ระยะเวลาต่อมา ด้วยเหตุผลของเนื้อหาวิชาที่มีมากขึ้น จึงมีการขยายเวลาการฝึกอบรมออกเป็น ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 
๒๕๕๑ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 
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ภาควิชาฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐานของความต้องการ และความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) อีกทั้งยังคำนึงถึงการกระจายของแพทย์อย่างทั่วถึง ในภูมิภาคต่าง ๆของ
ประเทศเป็นหลักใหญ่ โดยภาควิชาฯกำหนดกลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักไวด้ังนี้ 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน 
(Internal Stakeholders) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก 
(External Stakeholders) 

• แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

• ภาควิชาจักษุวิทยา ซึ่งรับนโยบายมาจากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

• แพทย์ประจำบ้าน 

• ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค 
และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

• ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่หน่วยงานซึ่งบัณฑิตไป
ปฏิบัติงาน 

• กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะคณะกรรมการ 
Service plan สาขาจักษุวิทยา 

• ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

   

 ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ แพทยสภาปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรการฝกึอบรมแพทยป์ระจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอด ให้เข้ากับข้อกำหนดของ World Federal of Medical Education (WFME) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดีน้อมรับนโยบาย และเริ่มต้นการสัมมนาระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ในช่วงต้นปี พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยตั้งเป้าหมายทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการภายใน ให้เป็นระดับ World 
class ทั้งนีใ้นด้านการศึกษา ตั้งเป้าหมายว่าบณัฑิตที่จบจากคณะฯ ต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังให้
ความสำคัญกบัการศึกษาหลังปริญญาเพื่อผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นให้ได้บัณฑิตที่มีความเป็นสากล มี
ศักยภาพทางการวิจัย และสามารถเป็น Transformative leader ได้  

ภาควิชาฯ รับแนวนโยบายของคณะฯ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ โดยจดัให้มีการประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (stakeholder) ในหลายวาระ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของแพทย์ประจำบ้าน 
และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖o ประชุมร่วมคณาจารย ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทยป์ระจำ
บ้านต่อยอด ในวันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๖o ประชุมคณาจารย์ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖o และวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖o 
นอกจากนี้ยังมกีารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ในระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีของราช
วิทยาลัยจักษแุพทย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖o เพื่อนำความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมใหม้ากที่สุด 
 
 ๔.๒ พันธกิจ 
 พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจกัษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุ
วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ  
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เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สร้างจักษุแพทย์อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสรมิสร้างที่มี
ความรู้ ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ 
ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
และเสริมสร้าง 

 อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสรา้ง หนึ่งในอนุสาขาวิชาของการฝึกอบรมทางจักษุวิทยา อันประกอบ
ไปด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเบ้าตา เปลือกตา ระบบระบายน้ำตา และโครงสร้างโดยรอบ จักษุแพทย์ผู้ผา่น
การฝึกอบรม ควรจักต้องมีความรูค้วามสามารถทางเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างดียิ่ง ทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมมีมาตรฐาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถ
อย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล อีกทั้งสามารถคดิวิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมอย่างสร้างสรรค์ และราบรื่น เข้าใจระบบสุขภาพ ใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมกับบริบททางสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจริยธรรม ทศันคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และ
องค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีเจตนารมณแ์ละเตรียมพรอ้มที่จะเรียนรูต้ลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการ
ทางสาธารณะสุขในด้านจักษวุิทยาของประชาชน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
  
๕.  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ผ่านการฝึกอบรม 
จะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถขั้นต่ำ ตามสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ทั้ง 6 ด้าน ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดังนี้  
 ๕.๑ การดูแลผูป้่วย (Patient Care) 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องสามารถ ประเมินลักษณะทางคลินิก ตรวจวิเคราะหว์ินิจฉัย วางแผนและให้การ
ดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการเกิดโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความเมตตา มีความเหมาะสม ทั้งกับผู้ป่วย และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างเป็นองค์รวม (Holistic) 
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

• สามารถประเมินลักษณะทางคลินิกของโรคทางจักษุวิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา ที่สำคัญและ
พบบ่อยได ้(clinical assessment)  

• สามารถตรวจหาสาเหตุ วิเคราะห์โรค และให้การวินิจฉัย ในผู้ป่วยโรคทางจักษุวิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบ
ระบายน้ำตาได ้(patient investigation and diagnosis) 

• สามารถวางแผนและให้การดแูลรักษาที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถให้คำแนะนำการป้องกันโรคทางจักษุวิทยาเบ้า
ตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา แก่ผู้ป่วยได้ (patient management) 
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• มีทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคทางจักษุวิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา อย่างเหมาะสม (practical 
skills) 

• สามารถทำหัตถการเพ่ือรักษาผู้ป่วยโรคทางจักษุวิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และถูกต้อง (surgical skills) 

• สามารถป้องกันและส่งเสริมสุขภาพตาที่จำเป็น (health promotion and disease prevention) 
 
 ๕.๒ ความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องแสดงให้เห็นว่ามคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่องโรคทางจักษุวิทยา และจักษุวิทยา
เฉพาะสาขาฯ และมีความสามารถในการนำความรู้นั้นไปใชใ้นการแก้ปัญหาของผู้ป่วย และสังคมรอบด้าน 

• มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางจักษุวิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา   

• มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรคและภาวะแทรกซ้อน เพื่อ
การวินิจฉัย และรกัษาโรคทางจักษุวิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา 

• มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจพิเศษต่าง ๆ และการแปรผล เพื่อการวินิจฉัย และรักษาโรคทางจักษุ
วิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา 

• มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านระบาดวิทยา และการป้องกันโรคทางจักษวุิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบ
ระบายน้ำตา 

• มีความรู้ และทักษะในการทำหัตถการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาโรคทางจักษุวิทยาเบ้าตา เปลือกตา และระบบ
ท่อน้ำตา ได้ด้วยตนเอง 

 
 ๕.๓ การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement) 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องสามารถตั้งคำถามทางคลนิิกจากการดูแลผู้ป่วย ค้นหาและประเมินขอ้มูล รวมถึง
สามารถทำงานวิจัย และใช้หลักเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ และประเมินตนเองจากการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะการดูแล
ผู้ป่วย 

• สามารถตั้งคำถามทางคลินิกจากการดูแลผู้ป่วย 

• สามารถคน้ควา้ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ วิพากษ์ ประเมินค่าหลักฐานงานวิจัย และนำผล
การค้นพบทางวิชาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ 

• สามารถคิดวิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้ และสามารถทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพได้ 

• สามารถเรียนรู ้เพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องและและใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 ๕.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องสามารถมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ เพือ่นร่วมงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

• สื่อสารและปฏบิัติงานกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

• สื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

• นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปราย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้กับแพทย์ต่างสาขา แพทยป์ระจำบ้าน 
นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขได ้

 
 ๕.๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องแสดงพฤติกรรมแห่งวิชาชีพ (Professional behavior) ยึดมั่นต่อจริยธรรมวิชาชีพ 
และปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเมตตา ไม่แบ่งแยกเพศ เศรษฐฐานะ ศาสนา หรือวัฒนธรรม และยอมรับความแตกต่าง 

• มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และมีความน่าเชื่อถือ 

• มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 
development) 

• ปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

• มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติอันดี ต่อผู้ป่วยและญาต ิผู้ร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

• เคารพสิทธิ์ผู้ป่วย รวมถึงการรักษาความลับของผู้ป่วย 

• สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 

• มีความสามารถด้าน non-technical skill 
 
 ๕.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องสามารถปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้ อย่างสอดคล้องกับระบบปฏิบัติงานของ
สถานพยาบาล และระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าโดยรวม 

• สามารถอธิบายความคุ้มค่าของการรักษา ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างสอดคล้องกับ
ระบบปฏิบัติงานของสถานพยาบาล 

• ใช้ทรัพยากรทางสุขภาพอย่างเหมาะสม วางแผน ปรับการดูแลรักษาผู้ปว่ย และปฏิบัติงานไดส้อดคล้องกับบริบท
และระบบการให้บริการทางสาธารณสุขของประเทศ 
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อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสำเร็จการฝึกอบรม 
 หลังสำเร็จการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได ้ได้แก ่

• เป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ให้บริการผู้ป่วยในด้านจักษุวิทยา ซึ่ง
อาจปฏิบัติงานในภาคราชการ ได้แก่ในโรงพยาบาลสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมแีผนจะพัฒนา
โรงพยาบาลในสังกัดให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจักษุวิทยา หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของรัฐบาลในสังกัดอื่น ๆ เชน่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น หรือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เอกชน 

• เป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ที่เน้นทำงานด้านการสอน และ
ฝกึอบรม ได้แก่ในมหาวทิยาลัยต่าง ๆ 

• ปฏิบัติงานโดยเน้นด้านการวิจัย  

• ปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ความรู้ด้านเบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา  ในด้านอ่ืน ๆ เช่นด้านการ
บริหาร การดูแลระบบสุขภาพ เป็นต้น  

 
๖. แผนการฝกึอบรม/หลักสูตร 

อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแตง่และเสริมสร้าง  กำหนดหลักสูตร และวางแผนการฝึกอบรม โดยมจีุดมุ่งหมายให้
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้รับประสบการณ์การเรียนรู ้และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การฝกึอบรมอันพึง
ประสงคท์ี่กำหนดไว ้เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด  

หลักสูตรมุ่งเนน้การฝึกอบรมไปในแนวทางของการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (practice-based learning) ผู้เข้า
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ตรวจ ดูแล รักษา ผ่าตัด และติดตามผู้ป่วย ที่มี
ปัญหาทางจักษุวิทยาอันเกี่ยวเนื่องกับ เบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา ทั้งในรูปแบบของผู้ป่วยในและผู้ปว่ยนอก
ร่วมกับอาจารย์ทุกท่านในหน่วยฯ ฝึกหัดการบูรณาการภาคทฤษฎีให้เข้ากับภาคปฏิบัติ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน พัฒนาศักยภาพทางการวิจัย และความสามารถในการ
เป็น Transformative leader 

 
๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม/หลกัสูตร 
๖.๑.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา 
 โดยสม่ำเสมอ  ดังนี ้

• Interesting Case Conference ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อป ี

• Journal Club ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อป ี

• Lecture/ Major Review ไมน่้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี 
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• Oculoplastic-Radiological conference ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี 

• Oculoplastic-Pathological conference ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อป ี

• Tumor conference / Inter-departmental Conference ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อป ี

• Grand Round ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อเดือน 

• เข้ารว่มในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่จัดโดยคณะฯ อย่างสม่ำเสมอตาม
ตารางการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม 

• ประชุมวิชาการประจำปี และการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกประเทศ 
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ควรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวามและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น ได้แก่การประชุมวิชาการของคณะฯ การประชุมวิชาการประจำปี ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการประชุมวิชาการอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยควรขออนุมัติจากภาควิชา
ล่วงหน้า ๑ เดือน ทั้งนี้ ภาควิชามุ่งหมายให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สามารถไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการ
ประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย 

 
    ๖.๑.๒ การปฏิบัติงานทางคลินิก ดังน้ี 

• การดูแลผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก สัปดาห์ละ ๑ วัน ผู้ป่วยประมาณ ๒o-๔o ราย ตอ่วัน 

• การดูแลผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 

• การดูแลผู้ป่วยที่คลินิกเฉพาะทาง Oculoplastic clinic สัปดาห์ละครึ่งวัน ผู้ป่วยประมาณ ๒๐-๕๐ ราย 

• การดูแลผู้ป่วยที่คลินิกเฉพาะทาง Lacrimal clinic สัปดาห์ละครึ่งวัน ผู้ป่วยประมาณ ๑o-๑๕ ราย 

• การดูแลผู้ป่วยที่คลินิกเฉพาะทางการทำตาปลอม คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัปดาห์ละครึง่วัน ผู้ป่วย
ประมาณ ๑o-๑๕ ราย 

• การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ อยู่เวรรับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉินทางจักษุวิทยานอก
เวลาราชการ อย่างน้อยเดือนละ ๕ วัน และอยู่เวรรับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉินทางจักษุเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
กับเปลือกตา เบ้าตา ระบบระบายน้ำตา และโครงสร้างโดยรอบ นอกเวลาราชการ อย่างน้อยเดือนละ ๑๕ 
วัน 

• การให้คำปรึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น 

• การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด สัปดาห์ละ ๒ วัน ถึง ๓ วัน 
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• การศึกษาดูงานนอกสถาบันการฝึกอบรมหลักทั้งในและนอกประเทศ ตามความสมัครใจของผู้เข้าฝึกอบรม
โดยมีระยะเวลาการศึกษาดูงาน ไม่เกิน ๑ เดือน และทำการแจ้งขออนุมัติภาควิชาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ 
เดือน เมื่อภาควิชาฯ อนุมัติแล้ว จึงสามารถไปศึกษาดูงานได ้
 
ตารางการปฏบิัติงานแพทย์ประจำบ้านตอ่ยอดชั้นปีที่ ๑ 

วัน ภาคเชา้ ภาคบ่าย 
จันทร ์ OR (Oculoplastic) OR (Oculoplastic) 
อังคาร Research OR (Lacrimal) 
พุธ OPD (หน่วยตาปลอม) OPD (Oculoplastic clinic) 
พฤหัสบด ี OPD (ปญัหาจกัษุทั่วไป) OPD (Lacrimal clinic) 
ศุกร์ OR (Cataract/Oculoplastic) OR (Oculoplastic) 

 
ตารางการปฏบิัติงานแพทยป์ระจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ ๒ 

วัน ภาคเชา้ ภาคบ่าย 
จันทร ์ OR (Oculoplastic) OR (Oculoplastic) 
อังคาร OPD (ปญัหาจกัษุทั่วไป) OPD (ปญัหาจกัษุทั่วไป) 
พุธ OR (Cataract/Oculoplastic) OPD (Oculoplastic clinic) 
พฤหัสบด ี Research OR (Oculoplastic) 
ศุกร์ OR (Oculoplastic) OR (Oculoplastic) 

 
 
๖.๑.๓ ประสบการณ์การผ่าตัดที่สำคัญ  ดังนี้ 

• ทำการผ่าตัดกับอาจารย์ใหญ่ (soft cadaver dissection) ไม่น้อยกว่า ๑ ครั ้ง ตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม  

• ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยด้วยตนเองสำหรับปัญหาทางจักษุวิทยาที่เก่ียวข้องกับเปลอืกตา  
ไม่น้อยกว่า ๓o ราย ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  

• ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยด้วยตนเองสำหรับปัญหาทางจักษุวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบระบายน้ำตา  
ไม่น้อยกว่า ๒o ราย ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  

• ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและควบคุมของอาจารย์แพทย์ 
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สำหรบัปัญหาทางจักษุวิทยาที่เก่ียวข้องกับเบ้าตา ไม่น้อยกว่า ๒o ราย ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

• เป็นผู้ช่วยผ่าตัดมือที่หนึ่ง (first assistant) ในการผ่าตัดต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน 
ไม่น้อยกว่า ๒o ราย ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

• ดูแล ควบคุม และให้คำชี้แนะในแก่แพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา (ภายใต้การดูแลและควบคุมของอาจารย์
แพทย์) ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยสำหรับปัญหาทางจักษุวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเปลือกตา ไม่น้อยกว่า ๒o ราย 
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

๖.๑.๔ งานวิจัย 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการวิจัย และระบาดวิทยาคลินิกที่

จัดโดยคณะฯ และภาควิชาฯ ตามกำหนด และต้องทำงานวิจัยหรือ Review อย่างน้อย ๑ เรื่องในระหว่างการ
ฝึกอบรม ๒ ปี โดยสามารถเป็นได้ทั้งผู้วิจัยหลัก หรือผู้วิจัยร่วม (ภาคผนวกที่ ๒) รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยหรือ
โครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณ์ในการประชมุวิชาการทั้งระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
และ/หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง 

                                กิจกรรม 
          ปีที่ 1 
จำนวนครั้ง / เดือน 
     (อย่างน้อย) 

         ปีที่ 2 
จำนวนครั้ง / เดือน 
     (อย่างน้อย) 

รายงานความก้าวหน้า      1 ครั้ง / ป ี            - 
สรุปผลงานวิจัย            -      1 ครั้ง / ป ี

 
กิจกรรมการฝกึอบรม และผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ ตามสมรรถนะหลัก (Core Competencies)  
ทั้ง ๖ ด้าน แสดงดังตาราง 
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Interesting cases conference ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  
Journal club ⚫ ⚫ ⚫    
Lecture / Major review ⚫ ⚫     
Oculoplastic-Radiological 
conference ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   
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Oculoplastic-Pathological 
conference ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Grand round ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
OPD ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
IPD ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
OR ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Emergency (on duty after hour) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Research ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Tumor conference /  
Inter-departmental conference ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

Academic meeting   ⚫ ⚫   
Cadaver dissection course ⚫ ⚫     
Elective ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

 

๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
เนื้อหาของหลักสูตรได้มีการกำหนดขึ้น ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ เกณฑ์ของ 

Thai Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (Thai-SOPRS) โดยอิงเนื้อหาตามหลักการของ 
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Program Requirements 
for Fellowship Education In Oculofacial Plastic Surgery  
๖.๒.๑. ความรูท้างการแพทย์ (medical knowledge) 

หลักสูตรการฝกึอบรม ครอบคลุมเนื้อหาความรูด้้านต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ ๓) 

• Fundamentals and Principles of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 

• Eyelid and Periocular Soft Tissues 

• The Nasolacrimal System 

• The Orbit 

• Anophthalmic socket 
๖.๒.๒. ความรูแ้ละทักษะทางด้านคลินิก (Clinical skills)  

ระดับที่ ๑ ปัญหาทางจักษุวิทยาอันเกี่ยวเนื่องกับ เบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา ซึ่งแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด ต้องรู้/ดูแลรักษาเบ้ืองต้น ได้ด้วยตนเอง 

ระดับที่ ๒ ปัญหาทางจักษุวิทยาอันเกี่ยวเนื่องกับ เบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา ซึ่งแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด ควรรู้/ดูแล รักษาได้ภายใต้การแนะนำหรือควบคุมของอาจารย์ 
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ระดับที่ ๓ ปัญหาทางจักษุวิทยาอันเกี่ยวเนื่องกับ เบ้าตา เปลือกตา และระบบระบายน้ำตา ซึ่งแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด อาจดูแลรักษาได ้หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือฟังบรรยาย 
ภายหลังจากการฝึกอบรม  

 
โรคหรือภาวะ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Orbit       
   Inflammation/ infection  ✓   
   Trauma and malformations   ✓  
   Congenital orbital anomalies   ✓  
   Anophthalmic socket   ✓  
   Neoplasms   ✓  
Eyelids and Ocular Adnexa    
   Inflammation/ infection  ✓   
   Trauma  ✓   
   Malposition  ✓   
   Neoplasms  ✓   
   Cosmetics   ✓ 
   Congenital anomalies   ✓  
Lacrimal system    
   Inflammation/ infection  ✓   
   Acquired nasolacrimal duct obstruction  ✓   
   Trauma  ✓   
   Congenital nasolacrimal duct obstruction   ✓  
   Neoplasms   ✓  

 
๖.๒.๓. ความรูแ้ละทักษะทางด้านหัตถการ (Procedure skills)  

ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ต้องทำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ควรทำได้ (ทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  อาจทำได ้(ช่วยทำหรือได้เห็น) 
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 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
Orbit    
  Enucleation/ Evisceration ✓   
  Orbital/Subperiosteal Abscess Drainage ✓   
  Orbital Exenteration  ✓  
  Anophthalmic Socket Surgery  ✓  
  Orbital Decompression  ✓  
  Orbitotomy without bone flap for mass, 
foreign body, biopsy etc.  

 
✓  

  Orbital and Facial Fracture Repair   ✓ 
  Complex Orbitotomy   ✓ 
Eyelid and Periocular Soft Tissues    
  Upper lid blepharoplasty ✓   
  Correction of Eyelid malposition 
(retraction/ectropion/entropion) 

✓ 
  

  Complex eyelid laceration repair  ✓   
  External Levator Advancement / Resection ✓   
  Conjunctival Muellerectomy ✓   
  Frontalis Sling ✓   
  Internal browpexy ✓   
  Direct brow lift ✓   
  Lesion excision and simple repair not    
involving the lid margin 

✓  
 

  Eyelid reconstruction with flaps and grafts ✓   
  Periorbital reconstruction with flaps and grafts  ✓  
  Pretrichial brow lift  ✓  
  Lower lid blepharoplasty  ✓  
  Cosmetic Upper Lid blepharoplasty and 
Epicanthoplasty 

 ✓ 
 

  Endoscopic brow lift   ✓ 
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 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
Orbit    
  Aesthetic Surgery of Head and Neck   ✓ 
Lacrimal    
  Lacrimal irrgation ✓   
  Lacrimal Stenting ✓   
  Canalicular Laceration Repair ✓   
  External Dacryocystorhinostomy ✓   
  Endoscopic Dacryocystorhinostomy  ✓  
  Conjunctivodacryocystorhinostomy   ✓ 
Ocular Surface    
  Ocular surface reconstruction  ✓  
Miscellaneous    
  Graft harvesting ✓   
 Nose and Paranasal Sinus   ✓ 
 Neurotoxin Injections   ✓ 
  Soft Tissue Fillers   ✓ 
  Cutaneous Treatments (e.g. laser, peels, IPL)   ✓ 

 
ภาควิชาฯ จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นขั้น ๆ โดยเฉพาะในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ในระยะแรก แพทย์

ประจำบ้านต่อยอด จะเข้าช่วยผ่าตัด และสังเกตขั้นตอนการผ่าตัดจากอาจารย์ จากนั้นจึงจะเริ่มให้ทำผ่าตัดจากง่ายไปสู่
ย าก  โดย ในป ี ท ี ่ หน ึ ่ ง  จะ เ ร ิ ่ มทำห ั ตถการ  eye lid surgery, enucleation, evisceration, dermis fat graft, 
dacryocystorhinostomy เป็นต้น จากนั้นจะค่อย ๆ พัฒนาไปทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนขึ้น เช่น orbital decompression, 
orbital reconstructive surgery ในปีต่อไป 
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๖.๒.๔. ความรูแ้ละทักษะทางด้านงานวิจัย (Research skills)  

• หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเรือ่งระเบียบวิธีวิจัย เวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการวิพากย์งานวิจัย เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถค้นคว้า อ่าน และประเมนิ
ค่างานวิจัย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปว่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีส่วนร่วมในการทำการวิจัย และมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 
๖.๓ ระยะเวลาของการฝึกอบรม 
มีระยะเวลาการฝึกอบรมติดต่อกันทั้งหมด ๒๔ เดือน และตอ้งไม่น้อยกว่า ๒๐ เดือน แบ่งเป็นแพทย์ประจำบ้าน

ต่อยอดชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที ่๒ โดยในวงรอบการฝึกอบรมปกติ เริ่มในเดือนกรกฎาคม ของทุกป ี
 
๖.๔ การบริหารจัดการการฝึกอบรม 

 ภาควิชาจักษุวิทยา แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ มีหน้าที่บริหารจัดการ
ให้การฝึกอบรม และประเมินผล รวมถึงประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ประเมินหลักสูตร ตลอดจนประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการฝึกอบรมระดับหลังปริญญาของภาควิชาฯ โดยอนุสาขาต้อง
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการฝึกอบรมระดับหลังปริญญาอย่างน้อยปีละครั้ง 
  

 ๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน  
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด

สภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี ้

• มีการระบุกฎเกณฑ์ และประกาศอย่างชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และหลักสูตรการฝึกอบรมจัดให้มคีวามสมดุลระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การฝึก
ปฏิบัตงิานทางคลินิก รวมถึงการอยู่เวรนอกเวลา และมีเวลาสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง และพักผ่อน อย่าง
เหมาะสม 

• จัดระบบการปฏิบัติงาน หากแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำงานอยู่เวรจนไม่มีเวลาพักผอ่น สามารถหยุดพักในวัน
ถัดไปได้ 

• มีการกำหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีทีผู่้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพักเป็นระยะเวลานาน เช่น การลา
คลอดและเลี้ยงดบูุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม /หลักสูตร เป็นต้น  

• จัดให้มีค่าตอบแทนแกผู่้เข้ารบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมาย  
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 ๖.๖ การวัดและประเมนิผล 
 ๖.๖.๑  การวัดและประเมินผลภายในสภาบันฝึกอบรมหลัก  

๖.๖.๑.๑ การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม (in-training evaluation) 
 จัดให้มีการประเมินผลผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเมื่อผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 6 เดือน และเมื่อ   

สิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละปี เพื่อการเลื่อนช้ัน เพื่อดคูวามก้าวหน้าของผู้รับการฝึกอบรม เป็นข้อมูลเพ่ือ
ค้นหาปัญหาและหาโอกาสพัฒนา เพื่อให้ผูร้ับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

• การรายงานประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกโดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุก ๖ เดอืน 

• การประเมินการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง (Staff assessment) 

• การประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ปีละ ๑ ครั ้ง (๓๖o degree 
assessment) 

• การประเมินความรู้ความสามารถในการนำเสนอและวเิคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย รวมทั้งทักษะการปฏิบัติการ 
ทางคลินิก และหัตถการทางคลินิก ประเมินสมรรถนะตามเป้าประสงค์หลักในแต่ละระดับของการ 
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ milestones (ภาคผนวกที่ ๔)  

• การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์ โดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการอบรมชั้นปีที่ ๑ (Oral examination) 

• รายงานความก้าวหน้างานวิจัยโดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีละ ๑ ครั้ง 
 
การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมยึดหลกัเกณฑ์ตามสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ทั้ง 6   

                ด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ รายละเอียดดังตาราง  
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Staff assessment ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
๓๖o degree assessment ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 
Clinical skills assessment ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 
Examination  ⚫     
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Research assessment  ⚫  ⚫  ⚫ 

 
แจ้งผลการวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รับทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะหลักในด้านต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

๖.๖.๑.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม  
เกณฑ์การผ่านการประเมินของภาควิชาฯ เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

• มีระยะเวลาการฝึกอบรมในหลักสูตรไม่ตำ่กว่าร้อยละ ๘๐ 

• มีประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกไม่ต่ำกว่าที่ภาควิชาฯ กำหนด 

• ผ่านการประเมินด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติติการทางคลินิก หัตถการทางคลินิก และเจตคต ิโดย
ภาควิชาฯ 

• มีผลงานวิจัยหรือ Review อย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยสามารถเปน็ได้ทั้งผู้วิจัยหลัก หรือผู้วิจัยร่วม งานวิจัย
จัดส่งเป็นรูปแบบของวิทยานิพนธ์ หรือ เป็นรูปแบบผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว (หรือ มีจดหมาย
ตอบรับการตีพิมพ์ หรือจดหมายตอบรับได้รับผลงานวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์) ในวารสารทางวิชาการที่
ราชวิทยาลยัฯรับรอง หรือนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัย (research proposal) ในการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้ การตัดสินผลการประเมินของภาควิชาฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๖.๖.๒  การวัดและประเมินผลภายนอกสภาบันฝึกอบรมหลัก 

มีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้และความสามารถทางคลินิก และรายงานผลการสอบ โดย
ชมรมศัลยกรรมจักษตุกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย Thai Society of Ophthalmic Plastic 
and Reconstructive Surgery (Thai-SOPRS) สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกสถาบัน เมื่อสิ้นสุด
การฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑  

**(ระยะเวลาในหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ยงัมีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบันการฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาในหลักสูตร ๑ หรือ ๒ 
ปี) 
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มีการระบุเกณฑ์การสอบผ่านที่ชัดเจน รวมถึงจำนวนครั้งที่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยื่น
อุทธรณ์เพ่ือตรวจสอบผลคะแนน หรือจำนวนครั้งที่อนุญาตให้สอบแก้ตัว 

 

๗. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗.๑ คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 กรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นชาวไทย ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของแพทยสภา 

• ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่แพทยสภาให้การรับรอง และได้รับการขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ 

• ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จาก
แพทยสภา หรือจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือ 

• ได้รับหนังสือรับรอง ว่าได้สอบผ่านเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยาเรียบร้อยแล้ว จากราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ 

• กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ ในชั้นปีที่ ๓  ตำแหน่งอิสระ (ไม่มีต้นสังกัดส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม) และมีหนังสือรับรองสถานภาพการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมของผู้สมัคร หรือ กรณีที่
ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีต้นสังกัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ และจะสมัครศึกษาต่อเนื่องทันที
หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ผู้สมัครจะต้องทำเรื่องขออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ 
เสนอราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับหนังสืออนุมัติแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะถือว่า
มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมต่อได้ 

• ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาจักษุวิทยา 
 
กรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นชาวต่างชาติ 

• ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบ์ัณฑิตจากสถาบันที่แพทยสภาให้การรับรอง หรือภาควิชาฯ เห็นว่าได้มาตรฐาน 

• เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี หรือ พูดและฟังภาษาไทยได้ 

• ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาจักษุวิทยา 
 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกำหนด ให้คณะกรรมการคัดเลือกเสนอต่อ

คณะกรรมการการฝึกอบรมระดับหลังปริญญาเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการฝึกอบรมระดับหลัง
ปริญญาถือเปน็ที่สิ้นสุด 
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๗.๒  จำนวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดศักยภาพจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามขีดความสามารถและ
ทรัพยากรของแต่ละสถาบันการฝึกอบรม โดยกำหนดให้รับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรม ๒ คน   

ในปัจจุบันอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี รับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าฝึกอบรมปีการศึกษาละ ๑ คน (และไม่เกนิปีละ ๒ คน ในบางปีการศึกษา) 
ศักยภาพของอนุสาขาฯ ต่อจำนวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม แสดงดังตาราง 

 
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม (คน/ปี) ๑ 
จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 
- อาจารย์ประจำบ้าน (คน) 
- อาจารย์พิเศษ (คน) 

 
๓ 
๔ 

จำนวนผู้ป่วยของอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง  ประมาณ ๒oo-๓oo ราย/เดือน 
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดของอนุสาขาศลัยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ประมาณ ๓o-๔o ราย/เดือน  
 
๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ จัดให้มีระบบการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
โดยจัดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประวัติการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์  

ภาควิชาฯ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายของคณะฯ ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และ
นโยบายของแพทยสภา และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทย โดย
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ที่จะจบไปเป็นอาจารย์แพทย์ หรือมีต้นสังกัดจากภาคราชการ โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล หรือขาดแคลนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ขั้นตอนในการรับสมัคร เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของคณะฯ แพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ  
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง  มีการกำหนดและดำเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
ผู ้ให้การฝึกอบรมประจำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯ และคณะฯ โดยมีการระบุ
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คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน ครอบคลุมความชำนาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความ
เป็นครู และความชำนาญทางคลินิก และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้มีความ
และสมดุลกันระหว่าง งานด้านการศึกษา งานวิจัย และงานบริการทางวิชาชีพ อีกทั้งภาระงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากภาควิชาฯ และคณะฯ โดยอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรม ต้องมีเวลาเพียงพอสำหรับการให้การฝึกอบรม มีเวลาให้
คำปรึกษาแก่แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทั้งเวลาในการกำกับดูแลหลักสูตร นอกจากนั้นอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมยัง
ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านแพทยศาสตรศึกษา ด้านงานวิจัย และด้านวิชาการทางวิชาชีพ โดย
สาขาวิชาฯ จะมีการติดตามเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเอง เพื่อประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นระยะๆ 

๘.๑ คุณสมบัตขิองประธานการฝึกอบรม  
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุ

วิทยา และปฏิบัติงานในสาขาวิชาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติ ฯ 
๘.๒ คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๖.๒.๑. ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา และปฏิบัติงานในสาขาวิชาศัลยกรรมจักษุ
ตกแต่งและเสริมสร้าง   อย่างน้อย ๑ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ 

๖.๒.๒. ต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจำนวนผู้เข้าการ
ฝึกอบรม ๑ คน หากมีจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์
แบบไม่เต็มเวลาได ้โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 
(๑) จำนวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา ต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนอาจารย์เต็ม

เวลา 
(๒) ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา แต่ละคนต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ

ภาระงานอาจารย์เต็มเวลา 
ในปัจจุบันอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมดังรายนามต่อไปนี้ 
๑. อาจารย์ประจำประจำสาขาวิชา ปฏบิตัิงานเต็มเวลา 

๑. อาจารย์ นายแพทยพ์รชัย มไหสวริยะ (ประธานหลักสูตร)   
- พ.บ., ป.ช้ันสูง จักษุวิทยา, ว.ว.จักษุวิทยา 
- Cert. of Oculoplastic (U. of North-eastern NHS trust, London, England) 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง ๒๕ ปี  
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๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีรวรรณ โชคทวีศักดิ ์
- พ.บ., ป.ช้ันสูง จักษุวิทยา, ว.ว.จักษุวิทยา 
- Cert. of Orbital and Oculofacial Plastic and Reconstructive Surgery (U. of 

California, San Diego, USA) 
- Cert. of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (Mahidol U., 

Bangkok,Thailand) 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาศัลยกรรมจักษตุกแต่งและเสริมสร้าง ๑๕ ปี 
 

๓. อาจารย์ แพทย์หญิง บุญยดา พุทธิรังษีวงศ ์
- พ.บ., ป.ช้ันสูง จักษุวิทยา, ว.ว.จักษุวิทยา 
- Cert. of Orbital and Ophthalmic Plastic Surgery (U. of California, Los angeles, 

USA) 
- Cert. of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (Mahidol U., 

Bangkok,Thailand) 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ๕ ปี 

 
๒. อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชา  

๑. รองศาสตราจารย์ นายแพทย ์ทวีกิจ  นิ่มวรพันธุ ์
- พ.บ., ป.ช้ันสูง จักษุวิทยา, ว.ว.จักษุวิทยา 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง ๓๑ ปี 

 
                    ๒. อาจารย์ แพทย์หญงิ ปัฐมา วงศ์วัฒนะเดช 

- พ.บ., ป.ช้ันสูง จักษุวิทยา, ว.ว.จักษุวิทยา 
- Cert. of Oculoplastics (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, 

Switzerland) 
- Cert. of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (Mahidol U., 

Bangkok,Thailand) 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ๑๒ ปี 

 
       ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์แพทย์หญิง ณัษฐา จองพิศาล 
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- พ.บ., ป.ช้ันสูง จักษุวิทยา, ว.ว.จักษุวิทยา 
- Cert. of Orbital, Oculoplastic and Lacrimal Surgery (U. of Amsterdam, 

Amsterdam, Netherlands) 
- Cert. of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (Mahidol U., 

Bangkok,Thailand) 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ๑๐ ปี 

 
๔. อาจารย์ นายแพทย์ พฤทธิ์ เครือชัยพินิต 
- พ.บ., ป.ช้ันสูง จักษุวิทยา, ว.ว.จักษุวิทยา 
- Cert. of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (Mahidol U., 

Bangkok,Thailand) 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ๙ ปี 

 
      ๓.อาจารย์พิเศษ/อาจารย์สมทบจากหน่วยงานที่ปฏิบัตติิงานร่วมกับสาขาวิชาฯ ภายในคณะฯ 

- คณาจารย์ในภาควิชาจักษุวิทยา ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ 
- คณาจารยใ์นภาควิชาโสตศอนาสิก 
- คณาจารย์ในภาควิชาประสาทศัลยศาสตร์ 
- คณาจารย์ในภาควิชาพยาธิวิทยา 
- คณาจารย์ในภาควิชารังสีวิทยา 

 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 ทางภาควิชามีความพร้อมทางทรัพยากรในการอบรมประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี ้
 ๙.๑  ทรัพยากรส่วนกลางพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน่วยงานกลางที่ให้บริการ
ดังต่อไปนี ้

• ห้องปฏิบัติการสำหรับการชันสูตร มีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ ติดต่อขอรับบริ การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐาน และประเภทจำเพาะที่จำเป็นสำหรับการ
ฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการมีพยาธิแพทย์เป็นผู้ควบคุม 

 *ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทำการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ  และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์
วิทยาที่ได้จาการผ่าตัดหรือการทำหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์   ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ได้เอง  
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 *ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนะศาสตร์ จุล
ชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจำ รวมทั้งมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม 

• หน่วยรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี
ที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมได ้

• ห้องสมุดทางแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีห้องสมุดซึ่งมีตำรามาตรฐานทางการแพทย์ 
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสำหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสำหรับให้แพทย์
ประจำบ้านต่อยอดใช้ได้สะดวก โดยที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถสืบค้นวารสารแบบออนไลน์ได้จาก
ระบบเน็ตเวิร์คภายในของโรงพยาบาล 

• หน่วยเวชระเบียนและสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจำตัว 
ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บค้นหาแบบ
เน็ตเวิร์คภายในที่มีรหัสป้องกันข้อมูล และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอนุสาขาที่ฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มีหน่วยงานทางคลินิกที่สำคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ -นรี
เวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในอนุสาขาที่ฝึกอบรมหากจำเป็น 

• กิจกรรมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ำเสมอ ทั้งใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบในอนุสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่าง
หน่วยงานหรือ ระดับโรงพยาบาล เช่น inter-department conference, tumor conference, morbidity 
-mortality conference, clinico-pathological conference 
 

๙.๒ ทรัพยากรในภาควิชาฯ และหน่วยศัลยกรรมจักษุสริมสร้างและตกแต่ง 
ภาระงานบริการของอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างทีม่ีคณุภาพ และจำนวนเพียงพอ

สำหรับการฝึกอบรม  ข้อมลูจำนวนผู้ป่วย/หัตถการ ที่เปน็ไปตามเกณฑ์เฉพาะของอนุสาขาจักษุวิทยาซึ่งระบุไว้
ในเกณฑ์หลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ 

จำนวนผู้ป่วย ๒๕๕๙ ๒๕๖o ๒๕๖๑ 
๑.  ผู้ป่วยนอก (รวมทั้งหมด) ๑๓๒,๖๓๓ ๑๒๖,๗๕๘ ๑๓๒,๓๗๓ 
๒.  ผู้ป่วยใน (รวมทั้งหมด)   ๒,๗๑๖    ๒,๘๐๓    ๒,๔๗๘ 
๓.  ผู้ป่วยนอกศัลยกรรมจักษตุกแต่งและเสริมสร้าง   ๑,๒๖๐      ๘๗๕      ๘๙๓ 

   
** หมายเหตุ   ไม่รวมผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาเน่ืองจากไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด 
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นอกจากนี้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้จัดให้มีสถานที่เพ่ือจัด
กิจกรรมวิชาการ เช่น การบรรยาย หรือสอนเป็นกลุ่ม ตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น  
Visualizer, LCD projector, Computer, Internet, Teleconference, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องบันทึกวิดีโอ 
(ห้องประชุม /บรรยาย จำนวน 2 ห้อง จำนวน 40 ที่) และห้องพักสำหรับทำงานวิจัยหรือ self-study ที่หน่วย
ตรวจผู้ป่วยนอก และห้องพักแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ภาควิชาจักษุฯ 

 
 
 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจักษุว ิทยา มีการกำกับดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปตามแผน และหลักสูตรการฝึกอบรม โดย
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ประเมินในมิติต่าง ๆ ของการฝึกอบรม ได้แก่พันธกิจของ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ แผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ แผนการฝึกอบรม ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผล พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ตลอดจน
สถาบันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกไป Elective เป็นต้น โดยทำการประเมินตามปกติทุกปี และประเมินใหญ่ตามรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี 
 ทั้งนี้ข้อมูลนำเข้า เพื่อใช้พิจารณา ได้แก่ข้อมูลจากภายนอกภาควิชาฯ ได้แก่แนวนโยบายของประเทศ แพทยสภา
และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตซึ่งคณะฯ จัดสำรวจเป็นประจำ นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่ การประชุมแพทย์
ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ร่วมปฏิบัติงานและผู้ป่วย ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงาน
ในการฝึกอบรม และผลการประเมิน มาใช้ปรับปรุงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
๑๑. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกปี และประสานงานกับราชวิทยาลัยจักษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อร่วมในการ
ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ระดับราชวิทยาลัย ซึ่งราชวิทยาลัยมีกำหนดการ
ดำเนินการในเรื่องนี้ทุก ๕ ปี  ซึ่งจะได้จัดทำหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งต่อไปในปีพ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการ 
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 ภาควิชาจักษุวิทยาฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในทุก ๆ 
ด้านของการฝึกอบรม โดยเน้นในด้านต่าง ๆ ได้แก ่
 คณาจารย์ของภาควิชาฯ คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรม ในจำนวน และความหลากหลายของ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ครอบคลุมเหมาะสมกับการฝึกอบรม และจัดบรรยากาศในการทำงานให้คณาจารย์มีความ
เป็นอิสระทางวิชาการ และมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ และด้านแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างเหมาะสม 
 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัศักยภาพการฝึกอบรมของภาควิชาฯ และ
แนวนโยบายของคณะฯ และราชวิทยาลัยฯ 
 การตัดสินและประเมินผลการฝึกอบรม เปน็ไปอย่างมีระบบ ครอบคลุมในทุกมิติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
สอบถาม และอุทธรณ์ผลการประเมินได้ ตามระบบอุทธรณ์ของภาควิชาฯ 
 
๑๓. การประกนัคุณภาพ 
 เพื่อเป็นการประกันว่าภาควิชาฯ จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถผลิตจักษุแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามที่คณะฯ ผู้รับบริการ และสังคมต้องการ ภาควิชาฯ มีการดำเนิน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี ้
 ๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
 มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยจะต้อง
ดำเนินการอย่างน้อยทุก ๒ ปี 
 ๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก ดำเนินการโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะ
ดำเนินการตรวจประเมินสถาบันทุก ๕ ปี 
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ภาคผนวกที่ ๑ 

รายนามคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรม 
เพื่อประกาศนยีบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 
ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาหลังปรญิญาภาควิชาจักษุวิทยา            ที่ปรกึษา 
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา            ที่ปรกึษา 
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง            ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีรวรรณ            โชคทวีศักด์ิ            กรรมการ 
อาจารย์ แพทย์หญิง บุญยดา                          พุทธิรงัษีวงศ์            กรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิติกุล   ลีละวงศ ์       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัษฐา   จองพิศาล       กรรมการ 
    อาจารย์ แพทย์หญิง วิมลวรรณ    โชคทวีศักดิ ์       กรรมการ 
    นายแพทย์ ชววัฒก์     กังวานวงศ์ไพศาล      กรรมการ 
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ภาคผนวกที่ ๒ 

การทำงานวิจยั ในหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อประกาศนยีบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 
ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 
 ผู้รับการฝึกอบรม จะต้องทำงานวิจัยที่เป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้วิจัยร่วม อย่างน้อยจำนวน ๑ เรื่อง ในระหว่างการ
ฝึกอบรม ๒ ปี หรือทำ systematic review หรือ meta-analysis และจะต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปน้ี 

• หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย 

• วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

• วิธีการวิจัย 

• ผลการวิจัย 

• วิจารณ์ผลการวิจัย 

• สรุป 

• บทคัดย่อ 
 

คุณลักษณะของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม 
 ผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม จะต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice 
(GCP) และจะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) ด้วยการเข้ารับการ
อบรม ทุก ๓ ปี 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

• เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเปน็งานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่นำมา
ดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

• งานวิจัยทุกเรื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

• งานวิจัยทุกเรื่อง ดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOP) ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  

• งานวิจัยทุกเรื่อง ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อ 
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ข้อปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัย 

๑. เมื่อโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ผู้วิจัยจะตอ้งดำเนินการวิจัย
ตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

๒. ผู้วิจัยจะต้องใช้เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย /อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบด ีฉบับล่าสุด ในการให้ข้อมูลและขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยจากบุคคลที่จะมาเป็นผู้เข้าร่วม
โครงการ และผู้วิจัยต้องให้สำเนาเอกสารทั้ง ๒ ฉบับกับผู้เข้าร่วมการวิจัย/อาสาสมัคร หลังเซ็นยินยอมเข้าร่วม
โครงการ 

๓. ในการดำเนินการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยผู้วิจัย จะต้องดำเนินการ โดย
ปราศจากการบังคับหรือชักจูงอย่างไม่เหมาะสม เพื่อให้บคุคลสามารถเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจอย่าง
แท้จริง 

๔. หากผู้วิจัยมีเอกสารหรือเครือ่งมืออื่น ๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครหรือผู้ป่วยสมัครเข้าร่วม
โครงการวิจัย จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ พรอ้มประทับตรารบัรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ 

๕. ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการจริยธรรมฯ เท่านั้น หากมีการปฏิบัติที่
เบี่ยงเบน (deviation) ไปจากที่แจ้งไว้ ผู้วิจยัจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ พร้อมเหตุผล และ
มาตรการที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก ซึ่งหากผู้วิจัยมีความจงใจที่จะดำเนินการเบ่ียงเบนนั้นซ้ำ 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจยุติการรับรองโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยหัวหน้าโครงการวิจัยผู้นั้น 

๖. หากผู้วิจัยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Protocol Amendment) ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม จะต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบพร้อมเหตุผล และจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
ก่อนที่จะไปดำเนินการกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ ยกเว้นในกรณีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือมิให้เกิด
อันตรายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเท่านั้น ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจยัจะต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ได้ทราบด้วย 

๗. หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง และเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า ที่มี
ความรุนแรงรวมทั้งเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย ให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
ทราบทุกครั้ง  

๘. หากมีข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัยต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบทุกครั้ง 
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๙. ในกระบวนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องเริ่มเก็บข้อมูล หลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนแล้วเท่านั้น และในแบบบันทึกข้อมูลของผู้ร่วมวจิัย/อาสาสมัครทุกประเภท จะต้องไม่ระบุชื่อ-นามสกุล
, Hospital Number (HN) หรือ identification รูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถระบุผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครได้เป็น
รายบุคคลได้  

๑๐. ในการดำเนินการวิจัยกับอาสาสมัคร ผู้วิจัยควรยึดหลักพื้นฐาน ๓ ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการ
ตัดสินใจ คือ 
๑๐.๑ การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลักและการไม่ก่อนให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ปว่ย 
๑๐.๒ การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
๑๐.๓ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมทีจ่ะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม มาตรฐาน 

 
กรอบการดำเนินงานวิจัย 
  ระหว่างการดำเนินการวิจัยของแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด ในเวลา ๒ ป ีฝ่ายวิจัย มีการติดตามความก้าวหน้า
ของงานวิจัยเป็นระยะ ๆ  
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ภาคผนวกที่ ๓ 
เนื้อหาของการฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝกึอบรม 

เพื่อประกาศนยีบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 

ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

เนื้อหาของหลักสูตรได้มีการกำหนดขึ้น ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์ของ 
ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย (Thai Society of Ophthalmic Plastic and 
Reconstructive Surgery (Thai-SOPRS) ) โดยอิงเนื้อหาตามหลักการของ American Society of Ophthalmic 
Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Program Requirements for Fellowship Education In 
Oculofacial Plastic Surgery  
 หลักสูตรการฝกึอบรม ครอบคลุมเนื้อหาด้านต่างๆ ดังนี้  

• Fundamentals and Principles of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 

• Eyelid and Periocular Soft Tissues 

• The Nasolacrimal System 

• The Orbit 

• Anophthalmic socket 
 

Fundamentals and Principles of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
- Describe the anatomy and physiology of the orbit, eyelids, lacrimal system, nose, sinuses, and 

head and neck as it relates to the orbits and adnexa 
- Describe the regional anatomy including graft donor sites frequently used such as cranial 

bone, ear, nose, temporal area, mouth and neck, abdomen, buttocks, legs, supraclavicular 
area and arm. 

- Describe the basic genetics and hereditary syndromes related to the orbit, eyelids and ocular 
adnexa 
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- Select appropriate examination techniques and protocols for diagnosing disorders of the orbit, 
eyelids, and lacrimal system  

- Understand the principles of plain films, CT, MRI, and ultrasound imaging relating to the head 
and neck with particular emphasis on the orbit 

- Know the type of scan/imaging to order as directed by the history and physical examination 
- Able to interpret radiologic imaging in diagnosis of orbital and ocular adnexal diseases 
- Describe the laboratory tests and serologic investigations needed based on the history and 

physical examination to aid the diagnosis of disorders of the orbit, eyelids, and lacrimal 
system 

- Understand the fundamentals of ocular and orbital microbiology, immunology, and wound 
healing 

- Use ocular pathology to interpret ocular and periocular pathology and dermatopathology 
- Understand the basic principles of ophthalmic plastic surgery 
- Describe instrumentation in ophthalmic plastic surgery and able to call for correct 

instrumentation needed for different types of surgeries of the orbit, eyelids, and lacrimal 
system 

เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
๑. Applied Anatomy of the Orbit and Orbital Adnexa 

๑.๑ Orbital Anatomy 
๑.๑.๑ Dimensions  
๑.๑.๒ Topographic Relationships  
๑.๑.๓ Apertures  
๑.๑.๔ Nerves of the orbit  
๑.๑.๕  Vascular supplies of the orbit 

๑.๒ Eyelid Anatomy and Physiology 
๑.๒.๑ Normal Anatomy 
๑.๒.๒ Nerves of the eyelid 

 ๑.๒.๓ Vascular supplies of the eyelid 
๑.๒.๔ Development 
๑.๒.๕ Physiology 
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๑.๓ Anatomy and Physiology of the Lacrimal Secretory and Drainage Systems  
๓.๑.๑ Normal Anatomy  
๓.๑.๒ Development  
๓.๑.๓ Physiology  

๑.๔ Paraorbital Anatomy   
๑.๔.๑ Cavernous sinus 
๑.๔.๒ Nasal cavity 

 ๑.๔.๓ Paranasal Sinuses 
๑.๔.๔ Temple area 
๑.๔.๕ Infratemporal and Pterygopalatine Fossae 
๑.๔.๖  Face 

๑.๕ Regional anatomy of graft donor sites   
๑.๕.๑ Cranial bone 
๑.๕.๒ Ear 

 ๑.๕.๓ Arms 
๑.๕.๔ Legs 
๑.๕.๕ Mouth and neck 
๑.๕.๖ Abdomen 
๑.๕.๗ Buttocks 
๑.๕.๘ Supraclavicular areas 

๒. Basic Genetics and Hereditary Syndromes of the Orbit and Orbital Adnexa 
๒.๑ Fundamental Genetics 
 ๒.๑.๑ Epidemiology 

๒.๑.๒ Pathogenesis and Etiology 
๒.๑.๓ Genetic Investigation 

๒.๒ Hereditary Syndromes of the Orbit and Orbital Adnexa 
 ๒.๒.๑ Apert Syndrome 

๒.๒.๒ Oculopharyngeal dystrophy 
๒.๒.๓ Fraser syndrome 
๒.๒.๔ Down syndrome 
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๒.๒.๕ Chronic progressive external ophthalmoplegia 
๒.๒.๖ Moebius syndrome 
๒.๒.๗ Duane syndrome 
๒.๒.๘ Treacher Collins syndrome 

๓. Clinical Evaluation and Disease Patterns 
๓.๑ Clinical History 
 ๓.๑.๑ Demographic background 
 ๓.๑.๒ Primary Complaint and Evolution of Disorder 
 ๓.๑.๓ Past Medical History  
 ๓.๑.๔ Family and Social History 
๓.๒ Clinical Examination 
 ๓.๒.๑ Vision 
 ๓.๒.๒ Color Vision and Peripheral Vision 
 ๓.๒.๓ Pupil  
 ๓.๒.๔ Ocular Examination (Intraocular Pressure and Funduscopy) 
 ๓.๒.๕ Orbital Examination (Exophthalmometry, Orbital Palpation and Auscultation) 
 ๓.๒.๖ Ocular Motility 
 ๓.๒.๗ Eyelid Examination 
 ๓.๒.๘ Lacrimal System Examination 
๓.๓ Special Clinical Tests 

๓.๓.๑  Visual Function Tests and Optic Nerve Analysis (Visual fields, Color vision testing, 
Optical Coherence Tomography, Electroretinogram, Visual Evoked Potential) 

๓.๓.๒  Ocular Motor Function (Orthoptics Testing) 
๓.๓.๓  Lacrimal Tests (Dye dissaperance test, Lacrimal irrigation, Jones dye tests) 

๓.๔ Synthesizing the Clinical Evaluation 
๔. Imaging Modalities 

๔.๑ Radiography 
๔.๒ Ultrasonography 
๔.๓ Computed Tomography (CT scan) 
๔.๔ Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
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 ๔.๔.๑ Basic Principles of Magnetic Resonance Imaging 
 ๔.๔.๒ Magnetic Resonance Angiography (MRA) 
 ๔.๔.๓ MRI Pulse Sequences Common in Orbital Imaging 
 ๔.๔.๔ Advanced MRI Applications 
 ๔.๔.๕ MRI Safety 

๕. Laboratory Serologic Investigations 
 ๕.๑ General Serologies 

 ๓.๑.๑ Complete Blood Count (CBC) with Differential 
 ๓.๑.๒ Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine (Cr), and Creatinine Clearance (Cr) 
๕.๒ Tests for Inflammatory Disease 
 ๕.๒.๑ Thyroid Eye Disease (TED) 
 ๕.๒.๒ Sarcoidosis 
 ๕.๒.๓ Vasculitis 
 ๕.๒.๔ IgG4-Related Disease 

๕.๒.๕ Acetylcholine Receptors Antibody Titiers and Other Tests for Myasthenia Gravis 
 ๕.๒.๖ Sjogren Syndrome 
 ๕.๒.๗ Giant Cell Arteritis (Temporal Arteritis) 
๕.๓ Tests for Infection 
 ๕.๓.๑ Quantiferon Gold Testing for Tuberculosis 
 ๕.๓.๒ Syphilis 
 ๕.๓.๓ Human Immunodeficiency Virus Infection 
๕.๔ Tests for Malignancy 
 ๕.๔.๑ Serum and Urine Protein Electrophoresis 
 ๕.๔.๒ Lactate Dehydrogense 

๖. Pathology 
๖.๑ Wound Repair  

๖.๑.๑ General Aspects of Wound Repair  
๖.๑.๒ Healing in Specific Ocular Tissues  
๖.๑.๓ Histologic Sequelae of Ocular Trauma  

๖.๒ Specimen Handling  
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๖.๒.๑ Communication  
๖.๒.๒ Fixatives for Tissue Preservation  
๖.๒.๓ Orientation  
๖.๒.๔ Gross Dissection  
๖.๒.๕ Processing and Staining  

๖.๓ Special Procedures  
๖.๓.๑ Immunohistochemistry  
๖.๓.๒ Flow Cytometry, Molecular Pathology, and Diagnostic Electron Microscopy  

  ๖.๓.๓ Special Techniques  
 ๖.๔ Disease Processes 

๖.๔.๑ Congenital Anomalies  
๖.๔.๒ Inflammation  

  ๖.๔.๓ Neoplasia 
  ๖.๔.๔ Degeneration  
๗. Basic Principles of Ophthalmic Plastic Surgery 
 ๗.๑ Preparation of the Patient and Preoperative Photographic Documentation 
 ๗.๒ Perioperative Antibiotics 
 ๗.๓ Incisions, Tissue Dissection, and Exposure of the Surgical Field 
 ๗.๔ Hemostasis 
  ๗.๔.๑ Prevention 
  ๗.๔.๒ Reduction 
  ๗.๔.๓ Adjuvent Agents 
 ๗.๕ Wound Closure 
  ๗.๕.๑ Suture Needles 
  ๗.๕.๒ Suture Placement 
  ๗.๕.๓ Suture Materials  
 ๗.๖ Reconstruction of Skin Defects 
  ๗.๖.๑ Primary Closure 
  ๗.๖.๒ Dog Ears 
  ๗.๖.๓ Flaps 
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  ๗.๖.๔ Z-plasty 
  ๗.๖.๔ Donor Site Selection and Graft Harvesting Techniques 
๘. Instrumentation in Ophthalmic Plastic Surgery 

๘.๑ Pre-operative and Post-operative Photography Documentation 
๘.๒ Skin marking 

 ๘.๓ Instruments for Skin Incisions 
  ๘.๓.๑ #15 Bard-Parker blade 
 ๘.๔ Instruments for Tissue Dissection 
  ๘.๔.๑ Westcott scissors 
  ๘.๔.๒ Steven scissors  
  ๘.๔.๓ Periosteal freer elevator 

๘.๕ Instruments for Exposure of the Surgical Field 
  ๘.๕.๑ Desmarres retractors 
  ๘.๕.๒ Skin hooks or rakes  
  ๘.๕.๓ thin- or medium-sized malleables 
  ๘.๕.๔ Senn retractors 

๘.๖ Instruments for Hemostasis 
 ๘.๖.๑ Monopolar electrocautery 
 ๘.๖.๒ Bipolar electrocautery 
๘.๗ Instruments for Bone and Cartilage Handling 
 ๘.๗.๑ Osteotome and mallet 
 ๘.๗.๒ Kerrison rongeurs 
 ๘.๗.๓ Electric-powered drills and saw  
๘.๘ Orbital Implants 
 ๘.๘.๑ Nonintegrated (Nonporous) 
 ๘.๘.๒ Integrated (Porous) 
 ๘.๘.๓ Orbital tissue expanders 
๘.๙ Instruments for Ptosis Surgery 
 ๘.๙.๑ Wright needle for frontalis sling 
 ๘.๙.๒ Putterman clamp used in Muller’s muscle-conjunctival resection ptosis repair 
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๘.๑๐ Canalicular Stents 
 ๘.๑๐.๑ Monocanalicular stent 
 ๘.๑๐.๒ Bicanalicular stent 
๘.๑๑ Instruments for Endoscopic Surgery 
 ๘.๑๑.๑ Endoscopes 
๘.๑๒ Instruments for graft harvesting 
 ๘.๑๒.๑ Mucotome for mucosal graft harvesting 
 
 

Eyelid and Periocular Soft Tissues 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
- Describe the etiology, evaluation, and medical and surgical treatment of the following eyelid 

diseases: congenital syndromes, inflammation, infections, trauma, ectropion, entropion, 
trichiasis, and blepharoptosis, eyelid retraction, dermatochalasis, blepharochalasis, eyelid 
tumors, blepharospasm, facial nerve palsy, eyebrow ptosis, midface ptosis, and aesthetics.   

- Describe indications for and perform the basic office examination techniques for common 
eyelid abnormalities (eg, margin reflex distance, palpebral fissure height, levator function, 
lagophthalmos, lid crease, lid laxity assessment, brow height, dermatochalasis, eversion, 
double eversion) 

- Perform eyebrow and face examination assessing the eyebrow position for brow ptosis, 
paralysis, and determining its relation to upper eyelid dermatochalasis, assessing facial 
paralysis and evaluation of the effects of mid-face cicatricial, paralytic and involutional 
changes on lower eyelid position. 

- Describe cicatricial processes affecting the bulbar and palpebral conjunctiva, ocular surface 
malignancy, management of corneal and conjunctival exposure and relationship to the 
eyelids, midface, and brow to ocular exposure. 

- Assess the face in terms of harmonious aesthetic units and evaluation of the inter-
relationships of each 

- Describe and manage complications of eyelid procedures 
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
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๑. Developmental Eyelid Abnormalities 
๑.๑ Embryologic Formation of the Eyelids  
๑.๒ Clinical features, systemic associations and management of congenital eyelid disorders as 

followed 
๑.๒.๑ Microphthalmos and Anophthalmos 
๑.๒.๒ Cryptophthalmos  
๑.๒.๓ Coloboma 
๑.๒.๔ Ankyloblepharon 
๑.๒.๕ Distichiasis 
๑.๒.๖ Congenital Entropion and Epiblepharon 
๑.๒.๗ Congential Ectropion and Eversion 
๑.๒.๘ Congential Eyelid Retraction 
๑.๒.๙  Medial Canthal Deformities (Epicanthal folds, Telecanthus, and 

Blepharophimosis Syndrome) 
๑.๒.๑๐ Euryblepharon and Centurion Syndrome 

๒. Eyelid Trauma 
 ๒.๑ Injury Types and Physiology 
 ๒.๒ Fundamental Science of Wound Healing 
  ๒.๒.๑ Inflammation (Wounding through day 5) 
  ๒.๒.๒ Chemotaxis and Activation 
  ๒.๒.๓ Proliferation (Day 4-14) 
  ๒.๒.๔ Remodeling Phase (Day 14- 1 year) 
  ๒.๒.๕ Clinical Factors Affecting Wound Healing 
  ๒.๒.๖  Excessive Healing and Management 
 ๒.๓ Management of Eyelid Trauma 
  ๒.๓.๑ Systemic consideration 
  ๒.๓.๒ History Taking and Patient Evaluation 

๒.๓.๓ Management of Blunt Trauma (including medial canthal and lateral canthal 
injuries) 
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๒.๓.๔ Management of Sharp Trauma (including extramarginal lacerations and marginal 
lacerations) 

๒.๓.๕ Management of Dogs and Human Bites  
๒.๓.๖ Management of Adnexal Burns 

๒.๔ Principles of Surgical Repair for Eyelid Trauma 
  ๒.๔.๑ Wound Decontamination 
  ๒.๔.๒ Preseptal Eyelid Laceration 

๒.๔.๓ Medial Canthal Laceration and Lateral Canthal Laceration  
๒.๔.๔ Marginal Eyelid Laceration 
๒.๔.๕ Brow and Facial Laceration 

๓. Eyelid Malpositions 
๓.๑ Entropion 

๓.๑.๑ Congenital Entropion/Epiblepharon 
๓.๑.๒ Involutional Entropion  
๓.๑.๓ Cicatricial Entropion 
๓.๑.๔ Treatment of Congenital Entropion/Epiblepharon 
๓.๑.๕  Treatment of Involutional Entropion 
๓.๑.๖  Treatment of Cicatricial Entropion 

 ๓.๒ Trichiasis 
  ๓.๒.๑ Electrolysis Technique 
  ๓.๒.๒ Cryotherapy Technique 
  ๓.๒.๓ Lid Splitting Technique 
 ๓.๓ Ectropion 
  ๓.๓.๑ Evaluation of Patient with Ectropion 
  ๓.๓.๒ Involutional Ectropion 

๓.๓.๓ Cicatricial Ectropion  
๓.๓.๔ Mechanical Ectropion 
๓.๓.๕ Paralytic Ectropion 
๓.๓.๖ Congenital Ectropion 
๓.๓.๗ Treatment of Ectropion 
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๓.๔ Facial Palsy: Periocular Management 
  ๓.๔.๑ Anatomy of Facial Nerve 
  ๓.๔.๒ Clinical Syndromes associated with Facial Nerve Palsy 

๓.๔.๓ Examination of Patients with Facial Nerve Palsy 
๓.๔.๔ Treatment for Facial Nerve Palsy 

๓.๕  Essential Blepharospasm and Hemifacial Spasm 
  ๓.๕.๑ Classification of Essential Blepharospasm and Hemifacial Spasm 
  ๓.๕.๒ Clinical Presentation of Essential Blepharospasm and Hemifacial Spasm 

๓.๕.๓ Management of Essential Blepharospasm and Hemifacial Spasm 
๓.๖  Ocular Cicatricical Pemphigoid 

  ๓.๖.๑ Pathophysiology of Ocular Cicatricical Pemphigoid 
  ๓.๖.๒ Clinical Presentation of Ocular Cicatricical Pemphigoid 

๓.๖.๓ Management of Ocular Cicatricical Pemphigoid 
๔. Blepharoptosis 
 ๔.๑ Clinical Presentation and Examination of blepharoptosis patients 

๔.๑.๑ Eyelid Measurements for Ptosis Evaluation 
 ๔.๒ Pseudoptosis 
  ๔.๒.๑ Dermatochalsis 
  ๔.๒.๒ Contralateral Lid Retraction 
  ๔.๒.๓ Enophthalmos 
  ๔.๒.๔ Globe Asymmetry 
  ๔.๒.๕ Ocular Misalignment 
  ๔.๒.๖ Spastic Disorders 
  ๔.๒.๗ Duane Retraction Syndrome 
  ๔.๒.๘ Parinaud Syndrome 
  ๔.๒.๙ Floppy Eyelid Syndrome 
 ๔.๓ Myogenic Ptosis 
  ๔.๓.๒ Congenital Fibrosis of Extraocular Muscles 

๔.๓.๓ Muscular Dystrophy 
๔.๓.๔ Oculopharyngeal Muscular Dystrophy 
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๔.๓.๕ Chronic Progressive External Ophthalmoplegia 
๔.๓.๖ Guillain-Barre Syndrome 

 ๔.๔ Neurologic Ptosis 
  ๔.๔.๑ Oculomotor Nerve Dysfunction 
  ๔.๔.๒ Marcus Gunn Jaw-Winking Synkinesis 

๔.๔.๓ Myasthenia Gravis 
๔.๔.๔ Horner Syndrome 
๔.๔.๕ Botulism 
๔.๔.๖ Cluster Headache 
๔.๔.๗ Ophthalmoplegic Migraine 

 ๔.๕ Management for blepharoptosis 
  ๔.๕.๑ Levator Advancement 
  ๔.๕.๒ Conjunctival Muellerectomy 

๔.๕.๓ Levator Resection 
๔.๕.๔ Frontalis Sling 

๕. Cosmetic Surgery 
 ๕.๑ Upper Eyelid Blepharoplasty 

๕.๑.๑ Surgical Planning and Applied Anatomy 
๕.๑.๒ Surgical Techniques 
๕.๑.๓ Postoperative Management 
๕.๑.๔ Complications 

 ๕.๒ Lower Eyelid Blepharoplasty 
๕.๒.๑ Surgical Planning and Applied Anatomy 
๕.๒.๒ Surgical Techniques (Transconjunctival vs. Transcutaneous) 
๕.๒.๓ Postoperative Management 
๕.๒.๔ Complications 

 ๕.๓ Forehead/Brow Ptosis 
๕.๓.๑ Surgical Planning and Applied Anatomy 
๕.๓.๒ Surgical Techniques 
๕.๓.๓ Postoperative Management 
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๕.๓.๔ Complications 
 ๕.๔ Injectables and Fillers 
  ๕.๔.๑ Botulinum Toxin 
  ๕.๔.๒ Dermal Fillers 

๕.๔.๓ Fat Transfer 
๖. Eyelid Tumors and Reconstruction 
 ๖.๑ Eyelid Neoplasm 

๖.๑.๑ Basal Cell Carcinoma 
๖.๑.๒ Squamous Cell Carcinoma 
๖.๑.๓ Sebaceous Carcinoma 
๖.๑.๔ Malignant Melanoma 
๖.๑.๕ Sweat Gland Tumors 
๖.๑.๖ Merkel Cell Carcinoma 
๖.๑.๗ Vascular Tumors 
๖.๑.๘ Lymphoma 
๖.๑.๙  Metastatic Lesions 

 ๖.๒ Conjunctival Neoplasms 
๖.๒.๑ Melanocytic Tumors 
๖.๒.๒ Squamous Neoplasia 
๖.๒.๓ Other Conjunctival Malignancies 

 ๖.๓ Reconstruction 
๖.๓.๑ Defects Involving Eyelid Margin 
๖.๓.๒ Lateral Canthal Defects 
๖.๓.๓ Medial Canthal Defects 

 
 
 
 
 

The Nasolacrimal System 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

- Describe features, evaluation, and medical/surgical management of cases of lacrimal system 
abnormalities, including nasolacrimal duct obstruction, canaliculitis, dacryocystitis, lacrimal 
system tumors and acute and chronic dacryoadenitis.   

- Describe the genetics, clinical features, evaluation, and management of lacrimal dysgenesis.  

- Describe indications for and perform advanced lacrimal assessment (eg, preoperative, 
intraoperative and postoperative testing, complex trauma to lacrimal system).  

- Accurately and effectively execute the medical and surgical management of cases of lacrimal 
system abnormalities (eg, lacrimal probing, dacryocystectomy, (external and endoscopic) 
dacryocystorhinostomy, lacrimal gland/sac mass biopsy). 

เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
๑. Lacrimal System  

๑.๑ Anatomy, Development, and Physiology of the Lacrimal Secretory and Drainage Systems  
๑.๑.๑ Normal Anatomy  
๑.๑.๒ Development  
๑.๑.๓ Physiology 
๑.๑.๔ Anatomical Variations  

๒. Abnormalities of the Lacrimal Secretory and Drainage Systems  
๒.๑ Developmental Abnormalities  

  ๒.๑.๑ Amniotic Bands 
  ๒.๑.๒ Supernumerary (Anlage) Ducts 
  ๒.๑.๓ Facial Clefts 

๒.๒ Congenital Lacrimal Drainage Obstruction  
  ๒.๒.๑ Punctal Abnormalities 
  ๒.๒.๒ Canalicular Abnormalities 
  ๒.๒.๓ Dacryostenosis 
  ๒.๒.๔ Amniotocele and Dacryocystitis 

๒.๓ Acquired Lacrimal Drainage Obstruction  
  ๒.๓.๑ Location of Stenosis or Occlusion 
  ๒.๓.๒ Infection 
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๒.๓.๓ Inflammation 
๒.๓.๔ Tumors 
๒.๓.๕ Trauma 
๒.๓.๖ Iatrogenic Obstruction 
๒.๓.๗ Mechanical 
๒.๓.๘ Medications 
๒.๓.๙ Radiation 

๒.๔ Clinical Evaluation and Imaging of Lacrimal System Obstruction 
   ๒.๔.๑ Clinical Diagnosis and Tests 
  ๒.๔.๒ Diagnostic Imaging Techniques 

๒.๔.๓ Other Diagnostic Techniques 
๒.๔.๔ Interpretation of Diagnostic Tests 

๓. Dysfunctional Tear Film 
๓.๑ Etiology 
๓.๒ Diagnosis  
๓.๓ Management 

๔. Lacrimal System Surgery  
๔.๑ Surgery of the Punctum and Canaliculus 

๕.๑.๑ Punctoplasty 
๕.๑.๒ Intracanalicular Plugs 
๕.๑.๓ Bicanalicular Repair 
๕.๑.๔ Monocanalicular Repair 

๔.๒ Dacryocystorhinostomy 
๕.๒.๑ External Dacryocystorhinostomy 
๕.๒.๒ Endoscopic Dacryocystorhinostomy 
๕.๒.๓ Endoscopic Conjunctivodacryocystorhinostomy 
๕.๒.๔ Management of the Failed Dacryocystorhinostomy 
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The Orbit and Anophthalmic Socket 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
- Describe the clinical features, evaluation, and management of congenital orbital deformities 

(eg, anophthalmia, microphthalmia, hypotelorism, hypertelorism versus telecanthus).  
- Describe the clinical features, evaluation, and management of common orbital problems of 

children, including congenital anomalies, cellulitis, benign and malignant tumors, orbital 
inflammations, and vascular malformations. 

- Describe the clinical features, evaluation, and management of common orbital disorders of 
adults, including orbital cellulitis, thyroid orbitopathy, pseudotumor, vasculitis, congenital 
tumors, vascular tumors, neural tumors, lacrimal gland rumors, fibro-osseous tumors, 
histiocytic diseases, lymphoid tumors, metastatic tumors, trauma, anophthalmic socket 
problems, and skull base disease.  

- Describe indications for and perform “in office”examination techniques for all orbital 
abnormalities as listed 

- Describe typical and atypical features and describe the differential diagnosis, clinical features, 
and treatment of all orbital diseases as listed  

- Able to plan and demonstrate surgical skills in the operating room to diagnose and manage 
all orbital diseases as listed 

เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
๑. Orbit  

๑.๑ Evaluation of Orbital Disorders  
๑.๑.๑ History  
๑.๑.๒ Physical Examination  

 ๑.๑.๓ Primary Studies  
๑.๑.๔ Secondary Studies  
๑.๑.๕ Pathology  
๑.๑.๖ Laboratory Studies  

๑.๒ Congenital Orbital Anomalies  
๑.๒.๑ Anophthalmia  
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๑.๒.๒ Microphthalmia  
๑.๒.๓ Treatment of Anophthalmia/Microphthalmia  
๑.๒.๔ Craniofacial Clefting and Syndromic Congenital Craniofacial Anomalies  
๑.๒.๕ Congenital Orbital Tumors  

๑.๓ Orbital Inflammatory and Infectious Disorders  
๑.๓.๑ Infectious Inflammation  
๑.๓.๒ Noninfectious Inflammation  

๑.๔ Orbital Neoplasms and Malformations  
๑.๔.๑ Vascular Tumors, Malformations, and Fistulas  

 ๑.๔.๒ Neural Tumors  
๑.๔.๓ Mesenchymal Tumors  
๑.๔.๔ Lymphoproliferative Disorders  
๑.๔.๕ Lacrimal Gland Tumors  
๑.๔.๖ Secondary Orbital Conditions  
๑.๔.๗ Metastatic Tumors  

๑.๕ Orbital Trauma  
๑.๕.๑ Midfacial (Le Fort) Fractures  
๑.๕.๒ Orbital Fractures  
๑.๕.๓ Intraorbital Foreign Bodies  
๑.๕.๔ Orbital Hemorrhage  
๑.๕.๕ Traumatic Vision Loss with Clear Media  

๑.๖ Orbital Surgery  
๑.๖.๑ Surgical Spaces  
๑.๖.๒ Orbitotomy  
๑.๖.๓ Orbital Decompression  
๑.๖.๔ Postoperative Care for Orbital Surgery  
๑.๖.๕ Special Surgical Techniques in the Orbit  
๑.๖.๖ Complications of Orbital Surgery  

๑.๗ The Anophthalmic Socket  
๑.๗.๑ Enucleation and Evisceration  
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๑.๗.๒ Orbital Implants  
๑.๗.๓ Anophthalmic Socket Complications and Treatment 
๑.๗.๔ Exenteration  
๑.๗.๕ Anophthalmic socket reconstruction 
๑.๗.๖ Ocular prosthesis 

 
ภาคผนวกที ่๔ 

การประเมินสมรรถนะตามเป้าประสงค์หลัก Milestones 
ในหลักสูตรการฝึกอบรม  

อนุสาขาศลัยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 
ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 
L1 = Level 1 คือ สามารถปฏิบัติได้เองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ อย่างใกล้ชิด 
L2 = Level 2 คือ สามารถปฏิบัติได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
L3 = Level 3 คือ สามารถปฏิบัติได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
L4 = Level 4 คือ สามารถปฏิบัติได้เองและอาจควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าให้ปฏิบัติได้ 

 Clinical Evaluation  
ระดับขั้นการฝึกอบรม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
1.   Enucleation/ Evisceration L3 L4 
2.   Orbital/Subperiosteal Abscess Drainage L2 L3 
3.   Orbital Exenteration L2 L3 
4.   Orbital Decompression L1 L2 
5.   Upper lid blepharoplasty L3 L4 
6.   Correction of Eyelid malposition 

(retraction/ectropion/entropion) 
L3 L4 

7.   External Levator Advancement / Resection L3 L4 
8.   Conjunctival Muellerectomy L3 L4 
9.   Direct brow lift L3 L4 
10.   External Dacryocystorhinostomy L3 L4 
11.   Endoscopic Dacryocystorhinostomy L1 L2 
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1: Enucleation/ Evisceration 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 3-4 : 2 ครั้ง 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 
บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation    

3. Intraoperative    
3.1. Conjunctival Peritomy    
3.2. Muscle identification and isolation    
3.3. Specific techniques based on procedures    

3.3.1. Globe content removal (if applicable)    
3.3.2. Optic nerve identification and removal of globe (if 

applicable) 
   

3.4. Hemostasis    
3.5. Placement of orbital implant (if applicable)    
3.6. Wound closure    

        3.7   Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative order    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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2: Orbital/Subperiosteal abscess drainage 
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 2-3 : 2 ครั้ง 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 

 
บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation    

3. Intraoperative    
3.1. Incision planning    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Technique     

3.3.1. Anatomical orientation    
3.3.2. Tissue handling and dissection    
3.3.3. Abscess drainage    
3.3.4. Hemostasis    
3.3.5. Wound closure (and drain placement if applicable)    

      3.4   Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative order    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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3: Orbital Exenteration 
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 2-3 : 1 ครั้ง 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 
บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 
4: Orbital decompression 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation    

3. Intraoperative    
3.1. Incision planning    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Techniques    

3.3.1. Anatomical orientation     
3.3.2. Tissue handling and subperiosteal dissection    
3.3.3. Removal of orbital contents    
3.3.4. Instrument handling (ie. Drills or rongeurs)    
3.3.5. Hemostasis    
3.3.6. Wound closure / packing (if applicable)    

      3.4   Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative order    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 2-3 : 1 ครั้ง 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 
บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 
 5: Upper eyelid blepharoplasty 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation    

3. Intraoperative    
3.1. Incision planning    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Techniques    

3.3.1. Anatomical orientation     
3.3.2. Tissue handling and subperiosteal dissection    
3.3.3. Decompression of bony orbital walls    
3.3.4. Instrument handling (ie. Drills or rongeurs)    
3.3.5. Periosteal opening and removal of orbital fat    
3.3.6. Hemostasis    
3.3.7. Wound closure     

      3.4   Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative order    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 3-4 : 2 ครั้ง 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 
บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 
 6: Eyelid malposition correction (Ectropion/Entropion) 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 3-4 : 2 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation    

3. Intraoperative    
3.1. Incision planning and skin marking    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Techniques     

3.3.1. Anatomical orientation    
3.3.2. Tissue handling and preparation    
3.3.3. Lid crease fixation    
3.3.4. Hemostasis    
3.3.5. Wound closure    

      3.4   Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. Operative note taking    
4.2. perative orderPosto     

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 
7: External Levator Advancement / Resection 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 3-4 : 2 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

2.1. General preparation    
3. Intraoperative    

3.1. Incision planning and skin marking    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Techniques    

3.3.1. Choice of techniques    
3.3.2. Anatomical orientation    
3.3.3. Tissue handling and preparation    
3.3.4. Development of lateral tarsal strip or lateral canthal 

sling 
   

3.3.5. Lateral orbital rim suture placement    
3.3.6. Hemostasis    
3.3.7. Wound closure    

       3.4.  Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative orders    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

 8: Conjunctival Muellerectomy 
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 3-4 : 2 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที.่................................................ 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

2.1. General preparation    
3. Intraoperative    

3.1. Incision planning and skin marking    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Techniques    

3.3.1. Choice of techniques    
3.3.2. Anatomical orientation    
3.3.3. Tissue handling and preparation    
3.3.4. Identification of levator muscle    
3.3.5. Advancement or resection of levator    
3.3.6. Hemostasis    
3.3.7. Wound closure    

       3.4.  Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. takingOperative note     
4.2. Postoperative orders    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 
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บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

  
9: Direct brow lift 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 3-4 : 2 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

2.1. General preparation    
3. Intraoperative    

3.1. Incision planning and marking    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Techniques    

3.3.1. Anatomical orientation    
3.3.2. Tissue handling and preparation    
3.3.3. Clamping of the conjunctiva and Mueller muscles    
3.3.4. Suture placement    
3.3.5. Excision of the conjunctiva/Mueller muscle complex    

       3.4.  Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative orders    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
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บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
 
 
 
 

  Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 
10 : External dacryocystorhinostomy 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 3-4 : 2 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 

1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

2.1. General preparation    
3. Intraoperative    

3.1. Incision planning and skin marking    
3.2. Local anesthesia    
3.3. Techniques    

3.3.1. Anatomical orientation    
3.3.2. Tissue handling and preparation    
3.3.3. Placement of deep sutures for brow lift    
3.3.4. Hemostasis    
3.3.5. Wound closure    

       3.4.  Complication awareness and management    
4. Postoperative    

4.1. ngOperative note taki     
4.2. Postoperative orders    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    
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บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
   Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
  

11 : Endoscopic dacryocystorhinostomy 
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย ระดับ 2-3 : 2 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ............................................................  วันที่................................................. 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation (nasal packing)    

3. Intraoperative    
3.1. Local anesthesia     
3.2. Skin incision    
3.3. Osteotomy    
3.4. Lacrimal sac and nasal mucosa identification and handling    
3.5. Flaps development and suturing     
3.6. Bicanalicular stent intubation (if applicable)    
3.7. Hemostasis    
3.8. Wound closure    
3.9. Nasal packing (if applicable)    
3.10. Complication awareness and management    

4. Postoperative    
4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative order    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation (nasal packing)    
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บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
   Level 1  =สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4  =สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

DOP (Direct observe procedural skill) (เอาสีชมพูที่เป็นพื้นหลังออก) (ปรับให้อยู่กลาง →) 
ระดับขั้นการฝึกอบรม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
1. Lacrimal irrigation  S #1  
2. Orbital examination including exophthalmometry measurement S #1  
3. Graft harvesting  S #1  
4. Chalazion excision  S #1  
5. Eyelid lesion excision and reconstruction  เอาสีฟ้าพื้นหลังออก S #1 
6. Canalicular laceration repair เอาสีฟ้าพื้นหลังออก S #1 
7. Eyelid margin laceration repair/reconstruction เอาสีฟ้าพื้นหลังออก S #1 
8. Bicanalicular intubation เอาสีฟ้าพื้นหลังออก S #1 

(S = Satisfied) 

3. Intraoperative    
3.1. Local anesthesia     
3.2. Endoscope handling    
3.3.  Creation of osteum    
3.4.  Nasal mucosa handling    
3.5.  Lacrimal sac identification and opening     
3.6.  Bicanalicular stent intubation (if applicable)    
3.7.  Hemostasis    
3.8.  Flap suturing (if applicable)    
3.9.  Nasal packing (if applicable)    
3.10. Complication awareness and management    

4. Postoperative    
4.1. Operative note taking    
4.2. Postoperative order    

5. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน    
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
7. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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ภาคผนวกที่ ๕ 
การวัดและประเมินผลเพื่อเลื่อนชัน้ปี/สำเร็จการฝึกอบรม 

ในหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อประกาศนยีบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 
ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยโรงพยาบาลรามาธิบด ีกำหนดให้มีการวัดและประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์
ประจำบ้านต่อยอด อย่างชัดเจนเป็นประจำทุก ๑๒ เดือน ดังนี้ 

๑. ด้านความรู้   
๑.๑  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูโ้ดยการสัมภาษณ์ โดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
 ศัลยกรรมจักษตุกแต่งและเสริมสร้าง ปีละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการอบรมชั้นปีที่ ๑ (Oral examination) 
๑.๒  เข้าร่วมสอบเพื่อประเมินความรู้และความสามารถทางคลินิก และรายงานผลการสอบ โดยชมรม
 ศัลยกรรมจักษตุกแต่งและเสรมิสร้างแห่งประเทศไทย Thai Society of Ophthalmic Plastic and 
 Reconstructive Surgery (Thai-SOPRS) สำหรับแพทยป์ระจำบ้านต่อยอดทุกสถาบัน เมื่อสิ้นสุดการ
 ฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ 
๑.๓ การประเมินการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง (Staff assessment) 
 

๒. ด้านทักษะ  
๒.๑ การประเมินความรู้ความสามารถในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย รวมทั้งทักษะการ
 ปฏิบัติการทางคลินิก และหัตถการทางคลินิก ประเมินสมรรถนะตามเป้าประสงค์หลักในแต่ละระดับ
 ของการฝึกอบรมตามเกณฑ์ milestones และ DOP (ภาคผนวกที่ ๔)  
๒.๒ การประเมินการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง (Staff assessment) 
 

๓. ด้านจริยธรรมทางวิชาชีพ  
๓.๑  การประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน ปีละ ๑ ครั้ง (๓๖o degree 
 assessment) 
๓.๒ การประเมินการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง (Staff assessment) 
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๔. ด้านงานวิจัย 

 
 แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม (Staff assessment) 
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 Resident/fellow evaluation form   2/2 

    

 
Competency-based Evaluation for Ophthalmology Resident/Fellow 

 
Definition 
  
I.  PATIENT CARE 
General competency: Resident/fellow must be able to provide care that is compassionate, appropriate, and 
effective for the treatment of health problems and the promotion of health. 
1.1 Shows competence in gathering information, examination and making diagnosis 
1.2 Making appropriate management plan and expressing skills in patient management 
1.3 Counseling patients and their families and giving explanation appropriately 
 
II. MEDICAL KNOWLEDGE 
General Competency:   Resident/fellow must demonstrate knowledge about established and evolving 
biomedical, clinical, and cognate (e.g., epidemiological and social-behavior) sciences and the application of this 
knowledge to patient care 
1.1 Possesses up to date knowledge appropriate for patient care 
1.2 Searching for knowledge needed for patient care and apply knowledge appropriately 
 
III. PROFESSIONALISM 
General Competency:   Resident/fellow must demonstrate a commitment to carrying out professional 
responsibilities, adherence to ethical principles, and sensitivity to a diverse patient population. 
3.1 Behaves respectfully and compassionately to healthcare team, patients & their families 
3.2 Is punctual and shows responsibility to assigned works 
3.3 Displays ethical behavior and shows integrity 
3.4 Sensitive to cultural/ age/gender/disability issues 
  
IV. PRACTICE-BASED LEARNING AND IMPROVEMENT 
General Competency:   Resident must be able to investigate and evaluate his or her patient care practices, 
appraise and assimilate scientific evidence, and improve patient care practices. 
4.1 Seeks for and uses scientific evidence in patient care 
4.2 Teaches students & colleagues effectively and accepts feedback from them to improve own practice 
 
V.  INTERPERSONAL AND COMMUNICATION SKILLS 
General Competency:   Resident must be able to demonstrate interpersonal and communication skills that 
result in effective information exchange and teaming with patients, their families, and professional associates. 
5.1 Communicates with healthcare team, patients and families effectively and adequately 
5.2 Demonstrates compassion and politeness 
5.3 Documents accurately, completely and timely 
 
VI. SYSTEMS-BASED PRACTICE 
General Competency: Resident must demonstrate an awareness of and responsiveness to the larger context 
and system of health care and the ability to effectively call on system resources to provide care that is of 
optimal value. 
6.1 Consistently practices cost-effective care 
6.2 Participates and complies with work system in patient care 
 
 
VII. SURGICAL SKILLS 
General Competency: Resident/fellow must demonstrate competency in ophthalmic surgery 
7.1 Is knowledgeable in surgical procedures  
7.2 Demonstrates skills in common ophthalmic surgery 
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เกณฑ์การประเมินแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด  สำหรับการเลื่อนชั้นปี / สำเร็จการฝกึอบรม  
ชั้นปีที่ ๑  

รายละเอียดการประเมนิ สัดส่วนการประเมิน 
๑. ประเมนิจากหน่วยงานภายใน )ภาควิชา(   ๘๕% 

๑.๑ การสอบ Oral ๑๕%  
๑.๒ Staff assessment ๓๐%  
๑.๓ ทักษะการทำหัตถการ (DOP, Milestones)    ๒๐%  
๑.๔ ๓๖๐ degree assessment ๑๐%  
๑.๕ งานวิจัย ๑๐%  

๒. ประเมนิจากหน่วยงานภาคนอก :  
การจัดสอบที่ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแตง่และเสริมสร้าง แห่งประเทศไทย 

 ๑๕% 

คะแนนเต็ม  ๑๐๐% 
เกณฑ์ผ่าน  ≥ ๖๐% 

ปแพทย์ ระจำบ้านต่อยอดที่มีผลการประเมิน   ๖๐% อาจต้องซ้ำชั้นปี ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 

 
ชั้นปีที่ ๒   

รายละเอียดการประเมนิ สัดส่วนการประเมิน 
๑. ประเมนิจากหน่วยงานภายใน )ภาควิชา(   ๑๐๐% 

๑.๑ การสอบ Oral ๓๐%  
๑.๒ Staff assessment ๓๐%  
๑.๓ ทักษะการทำหัตถการ (DOP, Milestones)      ๒๐%  
๑.๔ ๓๖๐ degree assessment ๑๐%  
๑.๕ งานวิจัย ๑๐%  

คะแนนเต็ม  ๑๐๐% 
เกณฑ์ผ่าน และเกณฑ์สำเร็จการศึกษา  ≥ ๖๐% 

ปแพทย์ ระจำบ้านต่อยอด ารประเมินที่มีผลก   ๖๐% อาจต้องซ้ำชั้นปี ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของ คณะกรรมการหลักสูตร 
 
หมายเหตุ    
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๑. ผลการประเมนิด้านจริยธรรมทางวิชาชีพของแพทย์  ๖ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสาขาวิชาฯ ภาค
วิชาฯ อาจพิจารณาไม่ให้เลื่อนชั้นป ี

๒. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินของภาควิชาฯ  ในครั้งแรก  คณะกรรมการการศึกษา
หลังปริญญาภาควิชาจักษุวิทยา จะพิจารณาให้สอบแก้ตัว/ปฏิบัตงิานเพิ่ม  ภายในระยะเวลา ๓ เดือน หลัง
ประกาศผลการประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 
 

  
 


