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๔. พันธกิ จของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๓

โรคทางจักษุวทิ ยาส่งผลต่อการมองเห็นและคุณภาพชีวติ ของประชาชน โรคทางจักษุทพ่ี บบ่อย
และมีผลต่อการมองเห็นอาทิ ต้อกระจกและต้อหินซึง่ มีความชุกของโรคสูง เกิดเป็ นปญั หาสาธารณสุขใน
วงกว้างได้ การผลิตจักษุแพทย์ทด่ี มี คี ุณภาพมีความรูค้ วามสามารถ มีมาตรฐานและจริยธรรม โดยมีการ
กระจายของแพทย์อย่างทัวถึ
่ งในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศจึงมีความสาคัญยิง่ หลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุ
วิทยา มีพนั ธกิจเพื่อฝึ กอบรมวิชาจักษุวทิ ยา ซึ่งเป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โรคทางตาและโครงสร้างโดยรอบ การทางานของตา การมองเห็น การรักษาโรคทางตา หัตถการและ
การผ่าตัดตาทีต่ อ้ งอาศัยความรูอ้ ย่างกว้างขวางและลึกซึง้ ในการดูแลผูป้ ว่ ย ร่วมกับความสามารถในการ
ทาหัตถการทีป่ ระณีตและซับซ้อน แพทย์ผเู้ ข้าฝึ กอบรมเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาจักษุวทิ ยา จึงควรมีความรู้
ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าว ทัง้ ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ทิ างจักษุวทิ ยา นอกจากความรูแ้ ละทักษะด้าน
จักษุวทิ ยาแล้ว แพทย์สาขาจักษุวทิ ยาควรมีความสามารถด้านอื่นๆ ทีส่ าคัญได้แก่ ความสามารถในการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ มีความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร
และปฏิสมั พันธ์ การทางานเป็ นทีมร่วมกันเป็ นสหสาขาวิชาชีพ เข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ่วย การอบรมมุ่งส่งเสริมให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีอสิ ระทางวิชาชีพ
และการตัดสินใจบนพืน้ ฐานความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติทด่ี ตี ่อผูป้ ว่ ย ผูร้ ว่ มงานและ
องค์ ก ร เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการด้า นสุ ข ภาพในด้า นจัก ษุ อัน ก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ประเทศชาติสว่ นรวมได้เป็ นอย่างดี
๕. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ ท่ีจ บการฝึ ก อบรมเป็ น แพทย์ เ ฉพาะทางสาขาจัก ษุ วิท ยาต้ อ งมีคุ ณ สมบัติ และความรู้
ความสามารถ ขัน้ ต่าตามสมรรถนะหลักทัง้ ๖ ด้านดังนี้
๑). การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย (Patient Care)
ก. สามารถประเมินลักษณะทางคลินิกของโรคทางจักษุทส่ี าคัญและพบบ่อย (clinical
assessment)
ข. สามารถตรวจหาสาเหตุและวิเคราะห์โรคในผูป้ ว่ ยโรคทางจักษุ (patient investigation)
ค. ดูแลรักษาให้คาแนะนาการป้องกันโรคแก่ผปู้ ว่ ยได้ (patient management)
ง. มีทกั ษะการดูแลผูป้ ว่ ยโรคทางจักษุอย่างเหมาะสม (practical skills)
จ. สามารถทาหัตถการเพือ่ รักษาผูป้ ว่ ยโรคทางจักษุ (surgical skills)
ฉ. สามารถป้องกันและส่งเสริมสุขภาพตาทีจ่ าเป็ น (health promotion and disease
prevention)
๒). ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปญั หาของผูป้ ว่ ยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. มีความรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจทางจักษุวทิ ยา
ข. มีความรู้ ความเชีย่ วชาญในโรค การป้องกันและรักษาโรค ทางจักษุวทิ ยา
๔

ค. มีทกั ษะในวิชาชีพ สามารถทาหัตถการพืน้ ฐานทางจักษุวทิ ยาได้ดว้ ยตนเอง
๓). การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์ได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์สาขาจักษุได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเอง เช่น การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
๔). ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์
ค. สามารถสือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ว่ ย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข. มีความเป็ นผูน้ าในวิชาชีพ
ค. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(continuous professional development)
ง. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ว่ มงานและเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
จ. เคารพสิทธิผปู้ ว่ ย รวมทัง้ การรักษาความลับของผูป้ ว่ ย
ฉ. ความสามารถปฏิบตั งิ านแบบสหวิชาชีพหรือเป็ นทีมได้
ช. มีความสามารถด้าน non-technical skill
๖). การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยในบริบทของแต่ละสถาบัน
ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑. วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมให้แพทย์ประจาบ้านได้ประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับผลลัพธ์
การฝึก อบรมทีพ่ งึ ประสงค์ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบตั เิ ป็ นฐาน (practice-based training) มี
ส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผูป้ ว่ ย มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ ควรระบุวธิ กี าร
๕

ฝึกอบรมและเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงชัน้ ปี (milestone) ของการฝึกอบรม และมีการติดตาม
ตรวจสอบกากับดูแล (supervision) และให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้าน เพือ่ ให้
พัฒนาปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ โดยมีการให้การอบรมในด้าน ต่างๆ ดังนี้
๑). สมรรถนะการดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
จัดตารางการฝึกอบรมได้ตามความเหมาะสม แพทย์ประจาบ้านสามารถดูผปู้ ว่ ยครอบคลุม
โรคตาที่ จาเป็ นพบบ่อยและเป็ นปญั หาสาธารณสุขของประเทศตามบริบทของสถาบันและ
ของประเทศ โดยมีความสามารถในแต่ละระดับดังนี้
ก. แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑ มีทกั ษะ ดังนี้
- สามารถซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายทางจักษุ
- สามารถวินิจฉัยโรคทางจักษุทพ่ี บบ่อยและไม่ซบั ซ้อนได้
- สามารถวางแผนการรักษาโรคทีไ่ ม่ซบั ซ้อนได้
- มีทกั ษะในการทาหัตถการขัน้ พืน้ ฐาน
ข. แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๒ และ ๓ มีทกั ษะ ดังนี้
- สามารถวินิจฉัยโรคทางจักษุทซ่ี บั ซ้อนขึน้ ได้
- สามารถวางแผนการรักษาโรคทีซ่ บั ซ้อนได้
- มีทกั ษะในการทาหัตถการทีซ่ บั ซ้อนกว่าขัน้ พืน้ ฐาน
- สามารถส่งต่อผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม
- สามารถแนะนาป้องกันโรคทางจักษุและส่งเสริมสุขภาพตาทีจ่ าเป็นได้
(ภาคผนวกที่ ๔)
๒). ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและ
สังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. แพทย์ประจาบ้านปีท่ี ๑ เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานทางจักษุวทิ ยา
ข. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เรียนและปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของจักษุ
วิทยา เพือ่ ให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ
ค. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
ง. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับหัตถการทีเ่ หมาะสมในแต่ละชัน้ ปี
๓). การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based Learning and
Improvement) จัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
ก. มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ข. ปฏิบตั งิ านสอนแพทย์ได้
๖

ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ง. สามารถทางานวิจยั ทางการแพทย์ได้
๔). ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
จัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
ก. เรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
ข. ปฏิบตั งิ านสอนแพทย์ประจาบ้านรุน่ หลัง
ค. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ยและอภิปรายปญั หาในกิจกรรมวิชาการได้
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) จัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
ก. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี กี ารดูแลรักษาแบบบูรณาการทางการแพทย์
ข. พัฒนาตนเองให้มเี จตคติทด่ี รี ะหว่างการปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ย
ค. มีการเรียนรูด้ า้ นจริยธรรมทางการแพทย์และสิทธิผปู้ ว่ ย
๖). การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
จัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปีมปี ระสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ระบบประกัน
สุขภาพของชาติ
๖.๒ เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
มีเนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
๑). ความรูพ้ น้ ื ฐานของจักษุวทิ ยา ในภาคผนวกที่ ๓
๒). โรคหรือภาวะของผูป้ ว่ ยทางจักษุ มีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านให้มปี ระสบการณ์การ
เรียนรู้ ในโรคหรือภาวะทางจักษุซง่ึ แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ โรคหรือภาวะทางจักษุวทิ ยาทีพ่ บบ่อยและมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
ต้องรู/้ ดูแลรักษาเบือ้ งต้นได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ โรคหรือภาวะทางจักษุวทิ ยาทีพ่ บน้อยกว่าระดับ ๑ และมีความสาคัญ ซึง่
แพทย์ ประจาบ้านควรรู/้ ดูแลรักษาได้ภายใต้การแนะนาหรือควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ ๓ โรคหรือภาวะทางจักษุวทิ ยาทีซ่ บั ซ้อนซึง่ แพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
ตามทีก่ าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ในภาคผนวกที่ ๔
๓). หัตถการทางจักษุวทิ ยา แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
๗

ตามทีก่ าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ในภาคผนวกที่ ๔
๔). การทาวิจยั
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งทีแ่ พทย์ประจาบ้านจักษุ
วิทยา ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั หรือ review อย่างน้อย
๑ เรือ่ ง ใน ระหว่างการปฏิบตั งิ าน ๓ ปี โดยอาจเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก/ร่วม รายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ ๕
๕). การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ ด้านต่างๆ ดังนี้
ก. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและญาติ
๒. การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์ ผูร้ ว่ มงาน ผูป้ ว่ ยและญาติ
๒. การบอกข่าวร้าย กรณีทต่ี อ้ งแจ้งผลการรักษามีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง
๓. การตระหนักรูพ้ น้ื ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่ ่างกัน
ข. ความเป็ นมืออาชีพ
๑. การบริบาลการรักษาโดยมีผปู้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง
๒. พฤตินิสยั ทีด่ ี มีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวนิ ยั
๓. จริยธรรมการแพทย์ อาทิ
- การหลีกเลีย่ งการรับผลประโยชน์สว่ นตัวในทุกกรณี
- การนับถือให้เกียรติ สิทธิและรับฟงั ความเห็นของผูป้ ว่ ย ในกรณีผปู้ ว่ ยไม่เห็น
ด้วยกับ การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป้ ว่ ยร้องขอตามสิทธิ
ผูป้ ว่ ย
- การขอความยินยอมจากผูป้ ว่ ยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ย
ตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ว่ ยได้
- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผูป้ ว่ ย
๔. การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
- การถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผอู้ ่นื เช่น แพทย์ประจาบ้านรุน่ หลัง บุคลากรทาง
การแพทย์ เป็นต้น
ค. การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ
- ความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพของชาติ
- ความรูเ้ กีย่ วกับระบบประกันสุขภาพ
- ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทางการแพทย์
๘

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
- การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
๖.๓ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓ ปี
๖.๔ การบริ หารการจัดการฝึ กอบรม
ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในสาขาจักษุวทิ ยามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี และได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยทัง้ นี้
คณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาหลังปริญญามีประสบการณ์ตามข้อกาหนดทุกประการ
๖.๔.๑ กลุ่มงานจักษุวทิ ยา มีการออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนาปจั จัยภายนอก ความ
ต้องการของระบบและชุมชน ความคาดหวังของผูเ้ รียน กฎระเบียบจากส่วนต่างๆ และปจั จัย
ภายในจากนโยบายของกลุม่ งานจักษุวทิ ยา รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรและใช้ยทุ ธศาสตร์ของ
กลุ่มงานจักษุวทิ ยามาเป็ นกรอบในการจัดทาและบริหารหลักสูตร
๖.๔.๒ มีคณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาหลังปริญญาและคณะกรรมการหลักสูตรฯ ดาเนินการบริหาร
จัดการฝึกอบรม ให้เป็ นไปตามหลักสูตรฯ และพันธกิจ ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามสมรรถนะ ๖ ด้าน
ในเกณฑ์ การฝึกอบรม สามารถตอบสนองความต้องการของแพทย์ประจาบ้าน อาจารย์ ผูใ้ ห้
การฝึกอบรม ผูป้ ว่ ยและผูท้ แ่ี พทย์ประจาบ้านจะไปปฏิบตั งิ านหลังสาเร็จการศึกษา
๖.๔.๓ คณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาหลังรับปริญญา เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ มีอานาจจัดการ ประสานงาน
บริหาร และประเมินผลในแต่ละขัน้ ตอนของการฝึกอบรม เน้นบริหารจัดการการฝึกอบรมอย่าง
เป็ นระบบ โปร่งใส ยึดหลักความเสมอภาค
๖.๔.๔ อาจารย์และผูเ้ ข้าฝึกอบรมมีสว่ นร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม รับฟงั จากผลการประเมินจาก
แพทย์ประจาบ้านทีจ่ บการศึกษา เพือ่ นามาพัฒนาต่อไป
๖.๔.๕ มีการกาหนดและดาเนินนโยบายเพือ่ ให้มกี ารนาความเชีย่ วชาญทางแพทยศาสตร์ศกึ ษามาใช้ใน
เรือ่ งเกีย่ วกับการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม

๙

๖.๕ สภาวะการปฏิ บตั ิ งาน
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา จัดสภาวะการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ เพือ่ ให้แพทย์ประจาบ้านได้มโี อกาสเรียนรูอ้ ย่าง
เสมอภาค มีความสมดุลระหว่างการปฏิบตั งิ านและการเรียน โดยได้รบั สิทธิ ์สวัสดิการและค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
๑) ให้ผเู้ ข้าอบรมปฏิบตั งิ านทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
โดยมีเกณฑ์และประกาศกาหนดหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนของแพทย์ประจาบ้านแต่ละระดับชัน้ ปีตามระดับสมรรถนะและสิทธิ
ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีก่ าหนด (clinical privilege) ภายใต้การกากับการดูแลของอาจารย์ผใู้ ห้การ
ฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านปีท่ี ๑
งานผูป้ ว่ ยนอก
- ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน โดยมีอาจารย์คอย supervision

งานผูป้ ว่ ยใน

งานห้องผ่าตัด

งานผูป้ ว่ ยห้อง
ฉุกเฉินหรือนอก
เวลาราชการ

- ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยด้วยเครือ่ งมือพิเศษเช่น slit-lamp microscope, keratometer,
lensometer, tonometer , perimeter , retinoscope , indirect ophthalmoscope
- รักษาผูป
้ ว่ ยด้วยการฉายแสงเลเซอร์ เช่น panretinal coagulation, yag capsulotomy,
peripheral iridotomy
- ตรวจเบือ้ งต้นสาหรับผูป
้ ว่ ยนัดมารับผ่าตัด
- รับผิดชอบการหัตถการทีไ่ ม่ซบ
ั ซ้อน เช่น เจาะกุง้ ยิง (incision & curettage)
- ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอกในคลินิกพิเศษ ได้แก่ Muscle clinic, Retina clinic, OPRC clinic,
Cornea clinic, Neuro ophthalmologic clinic, Glaucoma clinic
- ตรวจรักษาผูป
้ ว่ ยเด็ก ทีโ่ รงพยาบาลเด็ก
- เขียนใบ admission note, progress note, ใบ consult
- ตามผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
- ดูแลผูป้ ว่ ยใน ก่อนรุน่ พีแ่ ละอาจารย์ตอนเช้าทุกวัน
- เป็ นทีป่ รึกษาของนักศึกษาแพทย์
- เข้าช่วยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๒, ๓ ทาผ่าตัด และช่วยเตรียมคนไข้
ก่อนเข้าห้องผ่าตัด
- ทาผ่าตัดเล็กเกีย่ วกับ External eye disease และ extraocular muscleง่ายๆ และเริม่ ต้นการ
ผ่าตัด Intraocular Surgery ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน เช่น extracapsular cataract extraction
- ผ่าตัด evisceration และ enucleation ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ใช่เนื้องอกในลูกตา (intraocular tumor)
โดยมีแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๒, ๓ เข้าร่วมผ่าตัดด้วย
- เขียน operative note และ post-operative order
- รับผิดชอบอยูเ่ วรนอกเวลาราชการเป็ น first call ทัง้ ผูป้ ว่ ยจากห้องฉุกเฉินหรือต่างแผนกและ
ต้องปรึกษาแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๒,๓ ทุกราย
- บันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยทีร่ บั ปรึกษาอย่างละเอียด

แพทย์ประจาบ้านปีท่ี ๒
งานผูป้ ว่ ยนอก

- ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอก สามารถตัดสินใจการรักษาได้ดว้ ยตนเอง แต่ในกรณีทม่ี คี วามซับซ้อน
ให้ปรึกษาแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๓ หรือ อาจารย์

๑๐

งานผูป้ ว่ ยใน

งานห้องผ่าตัด

- ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอกในคลินิกพิเศษ
- รักษาผูป้ ว่ ยด้วยการฉายแสงเลเซอร์ เช่น panretinal coagulation, yag capsulotomy,
peripheral iridotomy, retinal tear
- เป็ นทีป่ รึกษาของแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑ และนักศึกษาแพทย์
- ตรวจรักษาและติดตามการรักษาผูป้ ว่ ยใน ของสายปฏิบตั งิ านร่วมกับแพทย์ประจาบ้านและ
อาจารย์
- คอยให้คาแนะนาและให้ความรูแ้ ก่แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑
- ช่วยแพทย์ประจาบ้าน และอาจารย์ผา่ ตัด
- ทาผ่าตัด extraocular surgery ทีซ่ บั ซ้อนขึน้ และ intraocular surgery เช่น evisceration,
enucleation, extracapsular cataract extraction, intracapsular cataract extraction,
phacoemulsification
- อยูเ่ วรนอกเวลาราชการและให้คาปรึกษาแก่แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑ โดยเป็ น second
call
- ตรวจรักษาหรือผ่าตัดผูป้ ว่ ยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ

แพทย์ประจาบ้านปี่ท่ี ๓
งานผูป้ ว่ ยนอก
- ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอก สามารถตัดสินใจการรักษาได้ดว้ ยตนเอง แต่ในกรณีทม่ี คี วามซับซ้อน

งานผูป้ ว่ นใน

งานห้องผ่าตัด

ให้ปรึกษาอาจารย์
- ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอกในคลินิกพิเศษ
- - รักษาผูป้ ว่ ยด้วยการฉายแสงเลเซอร์ เช่น panretinal coagulation, yag capsulotomy,
peripheral iridotomy, retinal tear, choroidal neovascularization
- เป็ นทีป่ รึกษาของแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑, ๒ และนักศึกษาแพทย์
- ตรวจรักษาและติดตามการรักษาผูป้ ว่ ยใน ของสายปฏิบตั งิ านร่วมกับแพทย์ประจาบ้านและ
อาจารย์
- เป็ นทีป่ รึกษาของแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑, ๒ และนักศึกษาแพทย์
- ช่วยอาจารย์ทาผ่าตัด
- ช่วยดูแลการผ่าตัดของแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑, ๒
- ผ่าตัด intraocular surgery และ extraocular surgery ทีม่ คี วามซับซ้อน

๒) จัดให้รว่ มกิจกรรมวิชาการ โดยการทากิจกรรมวิชาการอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นอิสระทางวิชาชีพ
สามารถเลือกหัวข้อทีส่ นใจได้ดว้ ยตนเอง โดยมีอาจารย์คอยให้คาปรึกษาในทุกกิจกรรม และมีการ
ประเมินผลทุกมิติ

สัปดาห์ท่ี
1

จันทร์
Muscle
(topic)

ตารางกิจกรรมวิชาการประจาเดือน เวลา 8.00-9.00 น.
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
Retina
Retina
Major review
(journal review)
lecture

๑๑

ศุกร์
Grand round

2
3
4
5

Glaucoma
(journal)
Glaucoma
(journal)
Glaucoma
(journal)
Glaucoma
(journal)

Retina
(updated topic)
Retina
(FFA club)
Retina
(journal)
Retina
(topic)

Major review
Muscle
lecture
Uveitis
lecture
Interesting case

Cornea
(topic)
OPRC
(topic)
Cornea
(photo quiz)
Cornea
(topic)

Journal club
Grand round
Journal club
Grand round

๓) กาหนดค่าตอบแทนของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่งและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- แพทย์ฝึกอบรมมีสถานะเป็ นลูกจ้างชัวคราวของโรงพยาบาลราชวิ
่
ถี (ต้นสังกัดอิสระ) ได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๙๑๐ บาท หรือ รับราชการ (ทุนต้นสังกัด) ได้รบั เงินเดือน
ค่าตอบแทนตามตาแหน่งของราชการ
- กลุ่มงานจักษุวทิ ยาดูแลเรือ่ งการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ และฉุกเฉิน อย่างเหมาะสมและ
ยุตธิ รรม โดยมี แพทย์ประจาบ้านอาวุโส แพทย์ต่อยอดและอาจารย์ให้คาปรึกษาตลอด ๒๔ ชัวโมง
่
และมี ค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ในอัตราเดือนละประมาณ ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
- ในด้าน patient safety และ well-being ของแพทย์ประจาบ้าน กรณีปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ต่อเนื่องกันโดยไม่ได้พกั ผ่อนเลย ประธานการฝึ กอบรมสามารถพิจารณาให้แพทย์ประจาบ้านพัก
หลัง อยู่เ วรได้ โดยต้อ งมีก ารบริห ารจัด การการบริก ารผู้ป่ว นในสายการปฏิบ ัติง านตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาเป็ นกรณี
๔) จัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิการของผูเ้ ข้าฝึกอบรม
- สวัสดิการการรักษาพยาบาลตามสิทธิป์ ระกันสังคม ในกรณีต้นสังกัดอิสระ และสิทธิ ์สวัสดิการ
ข้าราชการ ในกรณีมตี น้ สังกัด รวมถึงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
- สวัส ดิก ารที่พ ัก ภายในโรงพยาบาล มีสิท ธิใ์ นอาคารที่จ อดรถรถ เช่ น เดีย วกับ บุ ค ลากรของ
โรงพยาบาลราชวิถี
- เสือ้ เครือ่ งแบบแพทย์ประจาบ้าน
- จัดห้องพักเวร มีผดู้ ูแลความเรียบร้อยของห้องพัก ใกล้กบั หอผูป้ ่วยและมีความปลอดภัย มีสงิ่
อานวยความสะดวกตามสมควร
- มีอ าจารย์ท่ีปรึก ษาสาหรับ ผู้เ ข้า รับการฝึ ก อบรม และทีม อาจารย์ท่ีป รึก ษาเพื่อ ดูแ ลป ญั หาให้
คาปรึกษาเรื่องการปรับตัว และ crisis management ระหว่างการฝึ กอบรม และสามารถขอรับ
คาแนะนาจากอาจารย์ดา้ นจิตวิทยาและนักจิตวิทยาได้
- สวัสดิการหอพัก ระบบ Keycard เพือ่ ความปลอดภัย
- มี Fitness center สาหรับบุคลากร รวมถึง Internet และ Wi-Fi
- จัดกิจกรรมสันทนาการเพือ่ ความผ่อนคลายของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
๑๒

- ดูแลและดาเนินการตามขัน้ ตอนหากมีการบาดเจ็บหรือภยันตรายจากการปฏิบตั งิ าน
- มีคณะกรรมการ การศึกษาหลังปริญญาฯ และกรรมการหลักสูตรฯ ทีม่ หี น้าทีช่ ดั เจนในการดูแล
สวัสดิการและสวัสดิภาพ รวมทัง้ ความต้องการส่วนบุคคลอื่นๆ
๕) การลาและการฝึกอบรมทดแทนในกรณีลาพัก เช่น การลาปว่ ย ลากิจส่วนตัว การศึกษาดูงานนอก
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- การลายึดตาม ”ระเบียบกรมการแพทย์วา่ ด้วยการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านของกรมการแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๖”
- แพทย์ประจาบ้านสามารถลาปว่ ยเมือ่ รวมกันแล้วจะลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการต่อปีการศึกษา ลา
กิจส่วนตัวได้ไม่เกิน ๕วันทาการต่อปีการศึกษา ลาพักผ่อนได้ไม่เกิน ๑๐ วันทาการต่อปีการศึกษา
และจัดช่วงเวลาสาหรับของแพทย์ประจาบ้าน พักผ่อน ๑ สัปดาห์ต่อปีการศึกษา
- แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๓ มีชว่ งเวลาสาหรับการศึกษาดูงานนอกโรงพยาบาล ๖ สัปดาห์ โดย
สามารถดูงานในโรงพยาบาลในประเทศ หรือ ดูงานทีต่ ่างประเทศก็ได้โดยการลาเพือ่ ดูงานนอก
โรงพยาบาลจะต้องเหมาะสมและไม่มผี ลกระทบต่อการดูแลคนไข้
- ผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของการ
ฝึกอบรมโดยพิจารณาจาก ความรู้ ทักษะการผ่าตัด และคามรับผิดชอบและเจตคติ
- ในกรณีทร่ี ะยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่ครบร้อยละ 70 ของเวลาการฝึกอบรม
จาเป็ นต้องปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมทีก่ ลุ่มงานจักษุวทิ ยา อย่างน้อย 3 เดือนตามข้อกาหนดของ
คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจักษุวทิ ยา ส่วนการพิจารณาว่าสามารถส่งสอบวุฒบิ ตั ร
ฯ ในปีการศึกษานัน้ ได้หรือไม่ ระยะเวลาทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม และห้วงเวลาของการปฏิบตั งิ าน
เพิม่ เติมให้ครบนัน้ กลุ่มงานจักษุวทิ ยา จะพิจารณาตามระยะเวลาทีข่ าดการฝึกอบรม ตามมูลเหตุท่ี
ทาให้ฝึกอบรมไม่ครบ และตามสมรรถนะด้านต่างๆ ของแพทย์ฝึกอบรมเป็ นรายกรณี โดยกลุ่ม
งานจักษุวทิ ยา จะแจ้งไปยังอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจักษุวทิ ยาและต้นสังกัดของ
แพทย์ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ รับทราบ
๖.๖ การวัดและประเมิ นผล การวัดและประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชัน้ ปี
กลุ่มงานจักษุวทิ ยาจักษุ จัดการประเมินทัง้ แบบระหว่างการเรียนการสอน (Formative
assessment) ซึง่ ประเมินระหว่างการเรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ เพือ่ ให้ทราบจุดเด่น พบจุดทีต่ อ้ ง
ปรับปรุง และการประเมินผลเพือ่ ตัดสินผลการเรียน (Summative assessment) ประเมินสรุปผลการ
๑๓

เรียนรู้ ให้การรับรองความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียนว่าผ่านควรได้รบั การเลื่อนชัน้ หรือไม่หรือ
สามารถจบหลักสูตรหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) จัดให้มกี ารประเมินแพทย์ประจาบ้านระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ เจต
คติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในส่วนต่างๆดังนี้
๑) ด้านความรู้
ได้มกี ารประเมินความรูข้ องผูเ้ ข้าฝึกอบรมโดยการจัดสอบตามตารางทีไ่ ด้กาหนดไว้
การสอบ
รูปแบบ
ช่วงเวลาสอบ
ผูส้ อบ
Practical Ophthalmology,
Kanski Ophthalmology
text book
BCSC books
สอบกลางปี
สอบปลายปี

สัปดาห์ท่ี 1-2 ของเดือน
กันยายน

MCQ

ทุก 2 เดือน เริม่ เดือน
กรกฎาคมของทุกปี
เดือนธันวาคมของทุกปี

MEQ/CRQ
MCQ
MCQ, Oral
examination, OSCE

เดือนพฤษภาคมของทุกปี

แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑
แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
(เน้นแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี
๓)

เกณฑ์ทก่ี าหนดว่าผ่านคือต้องได้คะแนน ๗๐% ขึน้ ไปสาหรับชัน้ ปีท่ี ๓ หากไม่ผา่ นการ
ประเมินสามารถสอบแก้ตวั ได้ ๓ ครัง้ และหากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมไม่เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน สามารถอุทธรณ์ต่อประธานหลักสูตรได้
๒). ด้านทักษะ
ประเมินสมรรถนะตามเป้าประสงค์หลักในแต่ละระดับของการฝึกอบรมตามเกณฑ์
Milestones ที่ อฝส.กาหนด(ภาคผนวกที่ ๔ และ ภาคผนวกที่ ๖) โดยการสังเกต การ
ซักถาม การประเมินในช่วงเวลาปฏิบตั งิ านจริง และแบบทดสอบผ่านเครือ่ งมือประเมิน
ภาคปฏิบตั อิ งค์รวม มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ กั ษะการบริบาลและการ
ทาหัตถการ การผ่าตัด
๓). ด้านเจตคติ
เป็ นการประเมินสมรรถนะด้านทักษะปฏิสมั พันธ์ การสือ่ สาร (Interpersonal and
communication skills) และความเป็ นมืออาชีพในสาขาจักษุวทิ ยา (Professionalism)
การประเมินใช้เครือ่ งมือ ได้แก่
 แบบประเมินภาคปฏิบตั อิ งค์รวม ซึง่ จะมีเครือ่ งมือวัดความเป็ นมืออาชีพและทักษะ
ส่วน non-technical skill รวมอยูด่ ว้ ย
 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ความตรงต่อเวลา
 การร้องเรียนเรือ่ งพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภา พ. ศ. ๒๕๕๕
๑๔

 การประเมิน ๓๖o องศา ประเมินตนเอง อาจารย์และเพือ่ นแพทย์ประจาบ้าน
พยาบาล และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ OPD, เจ้าหน้าที่ Ward,
เจ้าหน้าที่ OR, เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานจักษุวทิ ยา
๔). กลุ่มงานจักษุวทิ ยา กาหนดให้ผเู้ ข้าการฝึกอบรมบันทึกรายงานประสบการณ์เรียนรู้ ใน
Log Book และส่งตรวจทีท่ กุ ๖ เดือน เพือ่ ประเมินความก้าวหน้าการอบรม ในช่วงวันที่
๑๕ – ๓๐ เมษายน และ ๑๕ – ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี ทีก่ ลุ่มงานจักษุฯ
๕). กลุ่มงานจักษุวทิ ยา กาหนดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม ต้องทางานวิจยั แบบ retrospective,
prospective หรือ cross-sectional อย่างน้อย ๑ เรือ่ ง หรือทา systematic review หรือ
meta-analysis ๑ เรือ่ งในระหว่างการปฏิบตั งิ าน ๓ ปี และเป็ นผูว้ จิ ยั หลักหรือ ผูว้ จิ ยั
ร่วม ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การลงพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ หรือเสนอ ผลงานวิจยั ใน
การประชุมวิชาการทางการแพทย์มาแล้ว (ภาคผนวกที่ ๕)
(๒) การวัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้านเมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วง
ชัน้ ปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรม การผ่านการอบรม
เพือ่ เข้าสูร่ ะดับชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้ แพทย์ประจาบ้านต้องผ่านการประเมินทุกด้านทัง้ “ความรูท้ กั ษะ
และเจตคติ” คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ มีอานาจในการให้เลื่อนชัน้ ปี ระงับการ
เลื่อนและให้ซ้าชัน้ ปี หรือการระงับการฝึกอบรม (Terminate training) ของแพทย์ประจาบ้านได้
หากยังไม่มสี มรรถนะเพียงพอในการเลื่อนชัน้ ปี หรือยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แม้ได้รบั การ
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกลุ่มงานจักษุวทิ ยา แล้วสองครัง้
(๓) การอุทธรณ์ผลการประเมิน กรณีทผ่ี สู้ อบมีขอ้ สงสัยในผลประเมินการสอบ สามารถอุทธรณ์ผล
ประเมินได้
(๔) กลุ่มงานจักษุวทิ ยาใช้ผลการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาคุณสมบัตผิ เู้ ข้าสอบเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ หรือไม่สง่ สอบวุฒบิ ตั ร อย่างไรก็ตามกลุ่มงานจักษุ
วิทยา มีกลไกในการประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมรับทราบ เพือ่ ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขน้ึ และมีโครงการดูแลด้านการศึกษาสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมที่
สมรรถภาพด้านการเรียนรูช้ า้ กว่าเกณฑ์ (under-performance trainee)

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
จักษุวทิ ยา เป็นการประเมินเพือ่ การสอบวุฒบิ ตั รฯ สาขาจักษุวทิ ยา ซึง่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคณะอนุกรรม การฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (อฝส.) สาขาจักษุวทิ ยา ทีแ่ พทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแล เป็ นผูด้ าเนินการ
๑๕

จัดให้มกี ารสอบวุฒบิ ตั รฯ ในเดือนกรกฎาคม ของทุกๆ ปี โดยทีค่ ุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิ ์เข้ารับการ
สอบเพือ่ วุฒบิ ตั ร วิธกี ารวัดและประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน จะเป็ นไปตามข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รเพือ่ แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ภาคผนวกที่ ๗) โดยจะมีการสอบวัดผลระหว่างการฝึกอบรมคือการสอบ Basic
sciences เพือ่ วุฒบิ ตั รฯ สอบได้ตงั ้ แต่ระดับชัน้ ปีท่ี ๑-๓ และจะต้องผ่านการประเมิน Basic
sciences เพือ่ วุฒบิ ตั รฯ จึงจะสามารถสมัครสอบ Clinical sciences เพือ่ วุฒบิ ตั รฯ ในระดับชัน้ ปีท่ี ๓
ได้
๗. การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
- ได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าทีแ่ พทยสภาให้การรับรอง
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาทีไ่ ม่อยูร่ ะหว่างการถูกพักใช้
- มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้าน
สาขาจักษุวทิ ยา
- ได้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านของภาควิชาจักษุวทิ ยา
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ๓ ปีเต็ม
๗.๒ ขัน้ ตอนในการรับและการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับฝึ กอบรม
ในการรับและการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับฝึกอบรม กลุ่มงานจักษุวทิ ยา มีนโยบายและประกาศทีช่ ดั เจน
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการรับและการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับฝึกอบรม มีคณะกรรมการคัดเลือกของ
สถาบัน มีเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านของสถาบันทีไ่ ม่ขดั ต่อแพทยสภา เพือ่ ทาให้เชือ่ มันได้
่ วา่
กระบวนการคัดเลือกมีความเสมอภาค ยุตธิ รรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
๗.๓ จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านแต่ละแห่งจะได้รบั การประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบ สาขาจักษุวทิ ยา เพือ่ กาหนดศักยภาพจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมตามขีดความสามารถและ
ทรัพยากรของแต่ละสถาบัน โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผูก้ าหนดจานวนผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม โดยได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภา การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาจักษุวทิ ยา แต่ละชัน้ ปี
ในแต่ละสถาบันจะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันนัน้ ๆ ทีไ่ ด้กาหนดไว้จากการประเมินสถาบัน ราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปี
ละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทัง้ ต้อง มีเกณฑ์กาหนดตามตารางดังต่อไปนี้
จานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรม (คน)
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม (คน)
จานวนเตียงผูป้ ว่ ยต่อผูเ้ ข้าฝึกอบรมของแต่ละชัน้ ปี

๑
๒
๓
๑๖

๒
๔
๖

๗
๑๔
๒๑

จานวนผูป้ ว่ ยนอก
จานวนผูป้ ว่ ยใน ต่อผูเ้ ข้าฝึกอบรมของแต่ละชัน้ ปี
จานวนผูป้ ว่ ยผ่าตัด

๒๐๐ ราย/เดือน ๔๐๐ ราย/เดือน ๑,๔oo ราย/เดือน
๑๐ ราย/เดือน ๒๐ราย/เดือน
๗o ราย/เดือน
๑๐ ราย/เดือน ๒๐ ราย/เดือน
๗o ราย/เดือน

กลุ่มงานจักษุวทิ ยา มีอาจารย์ซง่ึ ได้รบั วุฒบิ ตั รและปฏิบตั งิ านเต็มเวลาจานวน ๑๖ ท่าน และมี
อาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านแบบไม่เต็มเวลา ๗ ท่าน โดยทีผ่ า่ นมากลุ่มงานจักษุวทิ ยา รับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
๗ ตาแหน่ง/ปี
๘. อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม
เป็ นอาจารย์แพทย์ซง่ึ ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั เิ พือ่ แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมสาขาจักษุวทิ ยาและปฏิบตั งิ านด้านจักษุวทิ ยา อย่างน้ อย ๕ ปี ภายหลังได้รบั วุฒบิ ตั ร
หรือหนังสืออนุมตั ิ ฯ
๘.๒. คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ซง่ึ ได้รบั วุฒบิ ตั ร หรือหนังสืออนุมตั เิ พือ่ แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวทิ ยา และปฏิบตั งิ านด้านจักษุวทิ ยา อย่างน้ อย ๒ ปี ภายหลังได้รบั
วุฒบิ ตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิ ฯ
๘.๒.๒ จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
กลุ่มงานจักษุวทิ ยามีจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมปฏิบตั งิ านเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน
ต่อจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม ๑ คนมีอาจารย์ซง่ึ ได้รบั วุฒบิ ตั รและปฏิบตั งิ านเต็มเวลาจานวน ๑๖
ท่าน และมีอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านตามแบบไม่เต็มเวลา ๗ ท่าน กลุ่มงานจักษุวทิ ยาระบุหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจยั และการบริการ ทา
ให้มนใจได้
ั่
วา่ มีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึกอบรม ให้คาปรึกษา และกากับดูแล และอาจารย์มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ ทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา มีการประเมิน
เพือ่ พัฒนาอาจารย์อย่างเป็ นระบบเป็ นระยะสม่าเสมอ
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา จักษุวทิ ยากาหนดบทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์ไว้ดงั นี้
- สอนบรรยายแพทย์ประจาบ้าน โดยมีแผนการสอน วัตถุประสงค์ วิธกี ารประเมินที่
พัฒนา ปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
- สอนแพทย์ประจาบ้านที่ OPD, Ward, OR
- เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทีก่ ลุ่มงานจักษุวทิ ยา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดขึน้
๑๗

มีการกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับ
พันธกิจของแผนกการฝึกอบรม/หลักสูตร ซึง่ ระบุคุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมอย่าง
ชัดเจน ครอบคลุมความชานาญทีต่ อ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัตทิ างวิชาการ ความเป็นครู และความ
ชานาญทางคลินิก โดยมีนโยบายการสรรหาและขัน้ ตอนการคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมที่
ชัดเจน โปร่งใส
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา กาหนดและดาเนินนโยบายเกีย่ วกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้
๑) ทรัพยากรทางกายภาพเพือ่ ใช้ในการฝึกอบรมเพือ่ โอกาสในการเรียนรูท้ งั ้ ภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตั ิ
- กลุ่มงานจักษุวทิ ยา มีสานักงานกลุ่มงานจักษุวทิ ยา อยูท่ ช่ี นั ้ ๗ ตึกสิรนิ ธร มีหอ้ งประชุมขนาด
๑o ทีน่ งั ่ มีหอ้ งสมุดกลุ่มงานจักษุวทิ ยา มี Wi-Fi มีหอ้ งพักอาจารย์และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
- มีหอ้ งสาหรับจัดกิจกรรมทางวิชาการขนาด ๓o ทีน่ งั ่ อยูท่ ช่ี นั ้ ๑๐ ตึกสิรนิ ธร
- ห้องสมุดของโรงพยาบาลราชวิถี อยูท่ ช่ี นั ้ ๔ ตึกสิรนิ ธร
- หอพักแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงอาหารของโรงพยาบาลราชวิถี
- ศูนย์กฬี าสาหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี
๒) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการทีท่ นั สมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร ได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สาหรับฝึกอบรมภาคปฏิบตั แิ ละมีสงิ่ แวดล้อมทางการศึกษาที่
ปลอดภัย มีระบบเครือข่าย (Wi-Fi) ทัง้ อาคารเรียน อาคารโรงพยาบาล และหอพักแพทย์ตลอด
๒๔ ชัวโมง
่ แพทย์ประจาบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการทีท่ นั สมัยได้โดย ผ่านทาง
ห้องสมุดของโรงพยาบาลราชวิถี ซึง่ มีวารสารทีเ่ ป็ น Hard copy และสามารถ Download file text
ได้ทาง Online
๓) การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานทีส่ าหรับการฝึกอบรม
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามเกณฑ์ทวไปและเกณฑ์
ั่
เฉพาะตามทีร่ ะบถไว้ใน
ข้อบังคับของแพทย์สภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิดเป็ นสถาบันฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกลุ่ม
งานจักษุวทิ ยาได้รบั การประเมินและรับรองโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์
๔) จานวนผูป้ ว่ ยเพียงพอ และชนิดของผูป้ ว่ ยหลากหลาย สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ ่ี
คาดหวัง ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน ผูป้ ว่ ยนอกเวลาราชการ แผนกผูป้ ว่ ยนอกด้านจักษุ รพ.ราชวิถี
เป็ นศูนย์การรักษาและรับผูป้ ว่ ยส่งต่อโรคทางจักษุทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในภาคกลาง มีจานวนผูป้ ว่ ยต่อวัน
๔oo – ๖oo คน มีจานวนผูป้ ว่ ย ๑๑๐,๐๐๐ – ๑๓๐,๐๐๐ รายต่อปี มีผปู้ ว่ ยเฉพาะโรคประมาณ
๑๘

๕๐,๐๐๐ รายต่อปี มีจานวนหัตถการประมาณ ๔,๐๐๐ รายต่อปี ผูป้ ว่ ยมีความหลากหลาย
เครือ่ งมือครบ เพือ่ รองรับกับปริมาณผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลราชวิถี
๕) การเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบตั ทิ พ่ี อเพียงสาหรับสนับสนุ น
เรียนรูส้ อ่ื อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวกทางคลินิก ทัง้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั สิ ามารถ
เข้าถึงสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ได้หลายช่องทาง อาทิ ระบบสารสนเทศของคณะ/โรงพยาบาล Wi-Fi
ของหอพัก สามารถเข้าถึงระบบการค้นหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและ E-joural
๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสือ่ สารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกหลักจริยธรรม
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ทาให้แพทย์ฝึกอบรมสามารถใช้ในการเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ าร
วินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้อาจารย์แพทย์ฝึกอบรม และ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเข้าถึงข้อมูลได้ตามลาดับชัน้ ของข้อมูลโดยกาหนดรหัสส่วนตัวในการถึง
ข้อมูล ซึง่ สามารถตรวจสอบได้ ทาให้สามารถกากับดูแลให้คาปรึกษาการฝึกปฏิบตั ขิ องแพทย์
ฝึกอบรมได้ตลอดเวลา กลุ่มงานจักษุวทิ ยาให้ความสาคัญกับจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยให้อาจารย์ บุคลากร และแพทย์ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมยึดและถือปฏิบตั ติ าม
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗) การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็นทีมร่วมกับผูร้ ว่ มงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น ใน
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ กลุ่มงานจักษุวทิ ยาได้บรู ณาการการเรียนรูค้ วบคู่กบั การปฏิบตั งิ านเพือ่
ฝึกการปฏิบตั งิ านเป็ นทีม ร่วมกับบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการปฏิบตั งิ านทีแ่ ผนก
ผูป้ ว่ ยนอก แผนกผ่าตัด หอบริบาลผูป้ ว่ ยใน ซึง่ จะเปิดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านได้ปฏิบตั งิ าน
กับแพทย์แผนกอื่นๆ พยาบาล ผูช้ ว่ ยพยาบาล เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย ผูช้ ว่ ยวิจยั และ
เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนฝา่ ยต่างๆ
๘) การฝึกอบรมในสถาบันอื่น กลุ่มงานจักษุวทิ ยา เปิดโอกาสให้มกี ารดูงาน (Elective) สถาบันอืน่
ในประเทศ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ ๖ สัปดาห์ (รพ. ศิรริ าช, รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.รามาธิบดี) ถ้าผู้
เข้าฝึกอบรมสนใจทีจ่ ะดูงานทีต่ ่างประเทศสามารถติดต่อเพือ่ ทีจ่ ะได้ไปดูงานทีต่ ่างประเทศได้
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา
๑๐. การประเมิ นแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา กากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา
มีกลไกสาหรับ การประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ของกลุ่ม
งานจักษุวทิ ยา ครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์
๑๙

-

แผนการฝึกอบรม
ขัน้ ตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผูร้ บั การฝึกอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บั การฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
สถาบันฯร่วม
ข้อควรปรับปรุง
นอกจากนี้ยงั ได้ดาเนินการหาข้อมูลป้อนกลับเกีย่ วกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากจักษุแพทย์
ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร รวมถึงมีการใช้ขอ้ มูลป้อนกลับเกีย่ วกับ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของแพทย์ผสู้ าเร็จการฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรมและ
หลักสูตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
หลังจากได้ขอ้ มูลการประเมินหลักสูตร จะนาเข้าประชุมในกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและ
หลักสูตร วิเคราะห์สรุปเป็ นข้อดีและข้อควรปรับปรุง นาเสนอในทีป่ ระชุมอาจารย์เพื่อทบทวน และเป็ น
การพัฒ นาหลัก สูต รการฝึ ก อบรมในปี ถัด ไป กลุ่ ม งานจัก ษุ วิท ยามีน โยบายปรับ ปรุง กระบวนการ
โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล
และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และยังปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีต่ รวจพบและ
แจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกากับ
ดูแลการฝึกอบรมรับทราบเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๕ ปี หรือตามทีร่ าชวิทยาลัยฯ/แพทยสภากาหนด
๑๒. ธรรมาภิ บาลและการบริ หารจัดการ
- กลุ่มงานจักษุวทิ ยามีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทีก่ าหนดไว้ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนทีร่ บั )
กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมทีพ่ งึ ประสงค์
- การออกเอกสารทีแ่ สดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรมสาขาจักษุวทิ ยา ซึง่ ออกโดยกลุ่มงานจักษุ
วิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
- การออกเอกสารวุฒบิ ตั รเพือ่ แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
จักษุวทิ ยา ออกโดยแพทยสภา เมือ่ ผ่านการสอบเพือ่ วุฒบิ ตั รซึง่ จัดสอบโดยราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย
๒๐

- กลุ่มงานจักษุวทิ ยา จัดให้มบี ุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านและมีความเชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุน
การดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การบริหารจัดการทีด่ แี ละใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- กลุ่มงานจักษุวทิ ยา จัดให้มจี านวนสาขาความเชีย่ วชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุน
ด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการ
ฝึกอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา โรงพยาบาลราชวิถี มีการประเมินสถาบันฝึกอบรมและมีการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรม กลุ่มงานจักษุวทิ ยา ดาเนินตาม
นโยบายและกระบวนการของโรงพยาบาลราชวิถี ซึง่ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก ๒ ปี
๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยทุก ๕ ปี


๒๑

ภาคผนวกที่ ๑
รายนามคณะกรรมการการศึกษาก่อนและหลังปริญญาและคณะกรรมการหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐
1. นายแพทย์ชยั รัตน์ เสาวพฤทธิ ์
2. นายแพทย์พงศ์ศกั ดิ ์ ปจั ฉิมะกุล
3. นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบลู ย์สขุ
4. นายแพทย์บุญส่ง วนิชเวชารุง่ เรือง
5. แพทย์หญิงสุภาพร ศรีธวัชพงศ์
6. แพทย์หญิงรัตยิ า พรชัยสุรยี ์
7. นายแพทย์จริ วุฒ ิ ลิม้ วัฒนายิง่ ยง
8. แพทย์หญิงอัจฉรา อัมพรพฤติ
9. นายแพทย์ธรี วีร์ หงษ์หยก
10. แพทย์หญิงสมพร จันทรา
11. นายแพทย์สขุ มุ ศิลปอาชา
12. แพทย์หญิงภาริณี เขมโชคนที
13. แพทย์หญิงนุ ชรี ปริวสิ ทุ ธิ ์
14. นายแพทย์มงคล ธาดารติ
15. แพทย์หญิงภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ
16. นายแพทย์ณฐั พล โภคาวัฒนา
17. แพทย์หญิงปารีณา ชัยทนุวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวทิ ยา
ทีป่ รึกษากลุม่ งานจักษุวทิ ยา
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการด้านศูนย์ความเป็ นเลิศ
ประธานฝา่ ยการศึกษาก่อนและหลังปริญญา
รองประธานฝา่ ยการศึกษาก่อนปริญญา
รองประธานฝา่ ยการศึกษาหลังปริญญา

เลขานุการกลุ่มงานจักษุวทิ ยา และ PCT จักษุ

๒๒

ภาคผนวกที่ ๒
รายนามคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขา
จักษุวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน The World Federation for Medical Education (WFME)
พ.ศ. ๒๕๖๐
1. นายแพทย์จริ วุฒ ิ ลิม้ วัฒนายิง่ ยง
2. นายแพทย์ธรี วีร์ หงส์หยก
3. แพทย์หญิงภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ
4. นายแพทย์ณฐั พล โภคาวัฒนา
5. นายแพทย์สขุ มุ ศิลปอาชา
6. แพทย์หญิงสมพร จันทรา
7. แพทย์หญิงรัตยิ า พรชัยสุรยี ์
8. แพทย์หญิงนุ ชรี ปริวสิ ทุ ธิ ์
9. นายแพทย์มงคล ธาดารติ
10. แพทย์หญิงปารีณา ชัยทนุวงศ์

ประธานกรรมการหลักสูตร
อนุ กรรมการวัดผล
อนุ กรรมการวิจยั
อนุ กรรมการสวัสดิการ
อนุ กรรมการงบประมาณ
อนุ กรรมการจริยธรรม
อนุ กรรมการสันทนาการและการกีฬา
อนุ กรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อนุ กรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา

๒๓

ภาคผนวกที่ ๓
เนื้ อหาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อหนังสือวุฒิบตั รสาขาจักษุวิทยา พศ. ๒๕๖๐
เนื้ อหาของหลักสูตร
เพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านผูเ้ ข้ารับการ
ฝึก อบรมในสาขาจักษุวทิ ยา ควรมีความรูค้ วามสามารถในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
๑. Update on General Medicine
๒. Fundamentals and Principles of Ophthalmology
๓. Clinical Optics
๔. Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors
๕. Neuro-Ophthalmology
๖. Pediatric Ophthalmology and Strabismus
๗. Orbit, Eyelids, and Lacrimal System
๘. External Diseases and Cornea
๙. Intraocular Inflammation and Uveitis
๑๐. Glaucoma
๑๑. Lens and Cataract
๑๒. Retina and Vitreous
๑๓. Refractive Surgery
๑๔. Ophthalmology and Health System

๒๔

I. Update on General Medicine
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Upon completion of course, the resident should be able to
- Describe common general medicine conditions
- Detect and make diagnosis of common general medicine conditions
- Handle the common general medicine conditions
- Describe the ophthalmic manifestations of the major systemic diseases
- Explain the value of screening programs for various systemic diseases
- Summarize the major disease processes affecting most of the populations and their
preventive measures
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑.Endocrine Disorders
๒. Hypertension
๓. Hypercholesterolemia and Cardiovascular Risk
๔. Acquired Heart Disease
๕. Cerebrovascular Disease
๖. Cerebrovascular Disease
๗. Pulmonary Diseases
๘. Hematologic Disorders
๙. Rheumatic Disorders
๑๐. Geriatrics
๑๑. Behavioral and Neurologic Disorders
๑๒. Preventive Medicine
๑๓. Cancer
๑๔. Infectious Diseases
๑๕. Perioperative Management in Ocular Surgery
๑๕.๑ Preoperative Assessment
๑๕.๒ Intraoperative Considerations
๑๖. Medical Emergencies and Ocular Adverse Effects of Systemic Medications
๑๖.๑ Cardiopulmonary Arrest
๑๖.๒ Syncope
๒๕

๑๖.๓ Shock
๑๖.๔ Seizures and Status Epilepticus
๑๖.๕ Toxic Reactions to Local Anesthetic Agents and Other Drugs
๑๖.๖ Ocular Adverse Effects of Systemic Medications

๒๖

II. Fundamentals and Principles of Ophthalmology
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Identify the bones making up the orbital walls and the orbital foramina
- Identify the origin and pathways of cranial nerves I–VII
- Identify the origins and insertions of the extraocular muscles
- Describe the distribution of the arterial and venous circulations of the orbit and optic nerve
- Delineate the events of early embryogenesis that are important for the subsequent
development of the eye and orbit
- Identify the roles of growth factors, homeobox genes, and neural crest cells in the genesis of
the eye
- Describe the sequence of events in the differentiation of the ocular tissues during embryonic
and fetal development of the eye
- Draw a simple pedigree and recognize the main patterns of inheritance
- Describe the organization of the human genome and the role of genetic mutations in health
and disease
- Demonstrate how appropriate diagnosis and management of genetic diseases can lead to
better patient care
- Understand the role of the ophthalmologist in the provision of genetic counseling as well as the
indications for ordering genetic testing
- Identify the biochemical composition of the various parts of the eye and the eye’s secretions
- Understand the basic principles underlying the use of autonomic therapeutic agents in a variety
of ocular conditions
- List the indications, contraindications, mechanisms of action, and adverse effects of various
drugs used in the management of glaucoma
- Describe the mechanisms of action of antibiotic, antiviral, and antifungal medications
- Discuss the anesthetic agents used in ophthalmology

๒๗

เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Anatomy
๑.๑ Orbit and Ocular Adnexa
๑.๑.๑ Orbital Anatomy
๑.๑.๒ Cranial Nerves
๑.๑.๓ Ciliary Ganglion
๑.๑.๔ Extraocular Muscles
๑.๑.๕ Eyelids
๑.๑.๖ Lacrimal Gland and Excretory System
๑.๑.๗ Conjunctiva
๑.๑.๘ Tenon Capsule
๑.๑.๙ Vascular supply
๑.๒ The Eye
๑.๒.๑ Topographic Features of the Globe
๑.๒.๒ Precorneal Tear Film
๑.๒.๓ Sclera
๑.๒.๔ Limbus
๑.๒.๕ Anterior Chamber
๑.๒.๖ Trabecular Meshwork
๑.๒.๗ Uveal Tract
๑.๒.๘ Iris
๑.๒.๙ Ciliary Body
๑.๒.๑๐ Choroid
๑.๒.๑๑ Lens
๑.๒.๑๒ Retina
๑.๒.๑๓ Macula
๑.๒.๑๔ Ora Serrata
๑.๒.๑๕ Vitreous
๑.๓ Cranial Nerves: Central and Peripheral Connections
๑.๓.๑ Cranial Nerve I (Olfactory Nerve)
๑.๓.๒ Cranial Nerve II (Optic Nerve)
๑.๓.๓ Cranial Nerve III (Oculomotor Nerve)
๑.๓.๔ Cranial Nerve IV (Trochlear Nerve)
๑.๓.๕ Cranial Nerve V (Trigeminal Nerve)
๑.๓.๖ Cranial Nerve VI (Abducens Nerve)
๒๘

๑.๓.๗ Cranial Nerve VII (Facial Nerve)
๑.๓.๘ Cavernous Sinus
๑.๓.๙ Other Venous Sinuses
๑.๓.๑๐ Circle of Willis
๒. Embryology
๒.๑ Ocular Development
๒.๑.๑ General Principles
๒.๑.๒ Eye Development
๒.๑.๓ Genetic Cascades and Morphogenic Gradients
๓. Genetics
๓.๑ Molecular Genetics
๓.๑.๑ Gene Structure
๓.๑.๒ The Cell Cycle
๓.๑.๓ Noncoding DNA
๓.๑.๔ Gene Transcription and Translation
๓.๑.๕ DNA Damage and Repair
๓.๑.๖ Mutations and Disease
๓.๑.๗ Mitochondrial Disease
๓.๑.๘ The Search for Genes in Specific Diseases
๓.๑.๙ Mutation Screening
๓.๑.๑๐ Gene Therapy
๓.๒ Clinical Genetics
๓.๒.๑ Pedigree Analysis
๓.๒.๒ Patterns of Inheritance
๓.๒.๓ Terminology: Hereditary, Genetic, Familial, Congenital
๓.๒.๔ Genes and Chromosomes
๓.๒.๕ Chromosomal Analysis
๓.๒.๖ Mutations
๓.๒.๗ Racial and Ethnic Concentration of Genetic Disorders
๓.๒.๘ Lyonization
๓.๒.๙ Complex Genetic Disease: Polygenic and Multifactorial Inheritance
๓.๒.๑๐ Pharmacogenetics
๓.๒.๑๑ Clinical Management of Genetic Disease
๔. Biochemistry and Metabolism
๔.๑ Tear Film
๒๙

๔.๑.๑ Lipid Layer
๔.๑.๒ Aqueous Layer
๔.๑.๓ Mucin Layer
๔.๑.๔ Tear Secretion
๔.๑.๕ Tear Dysfunction
๔.๒ Cornea
๔.๒.๑ Epithelium
๔.๒.๒ Bowman Layer
๔.๒.๓ Stroma
๔.๒.๔ Descemet Membrane and Endothelium
๔.๓ Aqueous Humor, Iris, and Ciliary Body
๔.๓.๑ Introduction to the Aqueous Humor
๔.๓.๒ Dynamics of the Aqueous Humor
๔.๓.๓ Composition of the Aqueous Humor
๔.๓.๔ Clinical Implications of Breakdown of the Blood–Aqueous Barrier
๔.๓.๕ Introduction to the Iris and Ciliary Body
๔.๓.๖ Eicosanoids
๔.๓.๗ Ocular Receptors
๔.๔ Lens
๔.๔.๑ Structure of the Lens
๔.๔.๒ Chemical Composition of the Lens
๔.๔.๓ Physiologic Aspects of the Lens
๔.๔.๔ Lens Metabolism and Formation of Sugar Cataracts
๔.๕ Vitreous
๔.๕.๑ Composition
๔.๕.๒ Biochemical Changes with Aging and Disease
๔.๖ Retina
๔.๖.๑ Neural Retina—The Photoreceptors
๔.๖.๒ Inner Nuclear Layer
๔.๖.๓ Retinal Electrophysiology
๔.๗ Retinal Pigment Epithelium
๔.๗.๑ Anatomical Description
๔.๗.๒ Biochemical Composition
๔.๗.๓ Major Physiologic Roles of the RPE
๓๐

๔.๗.๔ The RPE in Disease
๔.๘ Free Radicals and Antioxidants
๔.๘.๑ Cellular Sources of Active Oxygen Species
๔.๘.๒ Mechanisms of Lipid Peroxidation
๔.๘.๓ Oxidative Damage to the Lens
๔.๘.๔ Vulnerability of the Retina to Free Radicals
๔.๘.๕ Antioxidants in the Retina and RPE
๕. Ocular Pharmacology
๕.๑ Pharmacologic Principles
๕.๑.๑ Pharmacokinetics: The Route of Drug Delivery
๕.๑.๒ Pharmacodynamics: The Mechanism of Drug Action
๕.๒ Ocular Pharmacotherapeutics
๕.๒.๑ Legal Aspects of Medical Therapy
๕.๒.๒ Compounding Pharmaceuticals
๕.๒.๓ Cholinergic Drugs
๕.๒.๔ Adrenergic Drugs
๕.๒.๕ Carbonic Anhydrase Inhibitors
๕.๒.๖ Prostaglandin Analogues
๕.๒.๗ Combined Medications
๕.๒.๘ Osmotic Drugs
๕.๒.๙ Anti-inflammatory Drugs
๕.๒.๑๐ Medications for Dry Eye
๕.๒.๑๑ Ocular Decongestants
๕.๒.๑๒ Antimicrobial Drugs
๕.๒.๑๓ Local Anesthetics

๓๑

III. Clinical Optics
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Explain the principles of light propagation and image formation and work through some of
the fundamental equations
- Describe the clinical application of Snell’s law and the lensmaker’s equation
- Identify optical models of the human eye and describe how to apply them
- Define the various types of visual perception and function
- Summarize the steps for performing streak retinoscopy
- Identify the steps for performing a manifest refraction using a phoropter or trial lenses
- Describe the use of the Jackson cross cylinder
- Describe the indications for prescribing bifocal lenses and common difficulties encountered
in their use
- Identify the materials and fitting parameters of both soft and rigid contact lenses
- Explain the optical principles underlying various modalities of refractive correction
- Discuss the basic methods of calculating intraocular lens (IOL
- Explain the conceptual basis of multifocal IOLs
- Appraise the visual needs of low vision patients
- Describe the operating principles of various optical instruments
- Compare and contrast physical and geometric optics
- Describe the clinical and technical relevance of such optical phenomena
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Geometric Optics
๑.๑ Rays, Refraction, and Reflection
๑.๒ Object Characteristics
๑.๓ Image Characteristics
๑.๔ Light Propagation
๑.๕ Ophthalmic Lenses
๑.๖ Focal Lengths
๓๒

๑.๗ Gaussian Reduction
๑.๘ Afocal Systems
๑.๙ Power of a Lens in a Medium
๑.๑๐ Spherical Interface and Thick Lenses
๑.๑๑ Aberrations of Ophthalmic Lenses
๑.๑๒ Mirrors
๑.๑๓ Spherocylindrical Lenses
๑.๑๔ Prisms
๒. Optics of the Human Eye
๒.๑ The Human Eye as an Optical System
๒.๒ Schematic Eyes
๒.๓ Important Axes of the Eye
๒.๔ Pupil Size and Its Effect on Visual Resolution
๒.๕ Visual Acuity
๒.๖ Contrast Sensitivity and the Contrast Sensitivity Function
๒.๗ Refractive States of the Eyes
๒.๘ Binocular States of the Eyes
๓. Clinical Refraction
๓.๑ Objective Refraction Technique: Retinoscopy
๓.๒ Subjective Refraction Techniques
๓.๓ Cycloplegic and Noncycloplegic Refraction
๓.๔ Overrefraction
๓.๕ Spectacle Correction of Ametropias
๓.๖ Prescribing for Children
๓.๗ Clinical Accommodative Problems
๓.๘ Prescribing Multifocal Lenses
๓.๙ Prescribing Special Lenses
๓.๑๐ Accommodation and Presbyopia
๓.๑๑ Epidemiology of Refractive Errors
๓.๑๒ Developmental Myopia
๓.๑๓ Developmental Hyperopia
๓.๑๔ Prevention of Refractive Errors
๔. Contact Lenses
๔.๑ Clinically Important Features of Contact Lens Optics
๔.๒ Contact Lens Materials and Manufacturing
๓๓

๔.๓ Patient Examination and Contact Lens Selection
๔.๔ Contact Lens Fitting
๔.๕ Therapeutic Lens Usage
๔.๖ Orthokeratology and Corneal Reshaping
๔.๗ Custom Contact Lenses and Wavefront Technology
๔.๘ Contact Lens Care and Solutions
๔.๙ Contact Lens–Related Problems and Complications
๕. Intraocular Lenses
๕.๑ Intraocular Lens Designs
๕.๒ Optical Considerations for Intraocular Lenses
๕.๓ Intraocular Lens Power Calculation After Corneal Refractive Surgery
๕.๔ Intraocular Lens Power in Corneal Transplant Eyes
๕.๕ Silicone Oil Eyes
๕.๖ Pediatric Eyes
๕.๗ Image Magnification
๕.๘ Lens-Related Vision Disturbances
๕.๙ Nonspherical Optics
๕.๑๐ Multifocal Intraocular Lenses
๕.๑๑ Intraocular Lens Standards
๖. Optical Considerations in Keratorefractive Surgery
๖.๑ Corneal Shape
๖.๒ Angle Kappa
๖.๓ Pupil Size
๖.๔ Irregular Astigmatism
๗. Optical Instruments and Low Vision Aids
๗.๑ Magnification
๗.๒ Telescopes
๗.๓ General Principles of Optical Engineering
๗.๔ Optical Instruments and Techniques Used in Ophthalmic Practice
๗.๕ Optical Aids
๗.๖ Nonoptical Aids
๗.๗ Instruction and Training
๘. Physical Optics
๘.๑ The Corpuscular Theory of Light
๘.๒ Diffraction
๓๔

๘.๓ The Speed of Light
๘.๔ The Superposition of Waves
๘.๕ Coherence
๘.๖ Electromagnetic Waves
๘.๗ Quantum Theory
๘.๘ Light Sources
๘.๙ Light–Tissue Interactions
๘.๑๐ Light Scattering
๘.๑๑ Radiometry and Photometry
๘.๑๒ Light Hazards
๘.๑๓ Clinical Applications
๘.๑๔ Imaging and the Point Spread Function
๘.๑๕ Image Quality—Modulation Transfer Function

๓๕

IV. Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe a structured approach to understanding major ocular conditions
- List the steps for handling ocular specimens for pathologic study
- Explain the basic principles of special procedures used in ophthalmic pathology
- Discuss the types of specimens, processing, and techniques appropriate to the clinical situation
- Describe the histopathology of common ocular conditions
- Discuss the relationship between clinical and pathologic findings in various ocular conditions
- List the steps in wound healing in ocular tissues
- State current information about the most common primary tumors of the eye
- Discuss genetic information that would be useful to provide to families affected by
retinoblastoma
- Describe current treatment modalities for ocular tumors
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Ophthalmic Pathology
๑.๑ Wound Repair
๑.๑.๑ General Aspects of Wound Repair
๑.๑.๒ Healing in Specific Ocular Tissues
๑.๑.๓ Histologic Sequelae of Ocular Trauma
๑.๒ Specimen Handling
๑.๒.๑ Communication
๑.๒.๒ Fixatives for Tissue Preservation
๑.๒.๓ Orientation
๑.๒.๔ Gross Dissection
๑.๒.๕ Processing and Staining
๑.๓ Special Procedures
๑.๓.๑ Immunohistochemistry
๑.๓.๒ Flow Cytometry, Molecular Pathology, and Diagnostic Electron Microscopy
๑.๓.๓ Special Techniques
๓๖

๑.๔ Conjunctiva
๑.๔.๑ Choristomas
๑.๔.๒ Hamartomas
๑.๔.๓ Papillary Versus Follicular Conjunctivitis
๑.๔.๔ Granulomatous Conjunctivitis
๑.๔.๕ Infectious Conjunctivitis
๑.๔.๖ Noninfectious Conjunctivitis
๑.๔.๗ Pyogenic Granuloma
๑.๔.๘ Pinguecula and Pterygium
๑.๔.๙ Amyloid Deposits
๑.๔.๑๐ Epithelial Inclusion Cyst
๑.๔.๑๑ Squamous Lesions
๑.๔.๑๒ Melanocytic Lesions
๑.๔.๑๓ Lymphoid Lesions
๑.๔.๑๔ Glandular Lesions
๑.๔.๑๕ Other Neoplasms
๑.๕ Cornea
๑.๕.๑ Dermoid
๑.๕.๒ Peters Anomaly
๑.๕.๓ Infectious Keratitis
๑.๕.๔ Noninfectious Keratitis
๑.๕.๕ Degenerations
๑.๕.๖ Dystrophies
๑.๕.๗ Keratoconus
๑.๕.๘ Neoplasia
๑.๖ Anterior Chamber and Trabecular Meshwork
๑.๖.๑ Primary Congenital Glaucoma
๑.๖.๒ Anterior Segment Dysgenesis
๑.๖.๓ Iridocorneal Endothelial Syndrome
๑.๖.๔ Secondary Glaucoma
๑.๖.๕ Neoplasia
๑.๗ Sclera
๑.๗.๑ Choristoma
๑.๗.๒ Nanophthalmos
๑.๗.๓ Microphthalmos
๓๗

๑.๗.๔ Episcleritis
๑.๗.๕ Scleritis
๑.๗.๖ Senile Calcific Plaque
๑.๗.๗ Scleral Staphyloma
๑.๗.๘ Fibrous Histiocytoma
๑.๗.๙ Nodular Fasciitis
๑.๘ Lens
๑.๘.๑ Congenital Aphakia
๑.๘.๒ Anterior Lenticonus and Lentiglobus
๑.๘.๓ Posterior Lenticonus (Lentiglobus)
๑.๘.๔ Phacoantigenic Uveitis
๑.๘.๕ Propionibacterium acnes Endophthalmitis
๑.๘.๖ Cataract and Other Abnormalities
๑.๘.๗ Neoplasia and Associations With Systemic Disorders
๑.๘.๘ Pathology in Intraocular Lenses
๑.๙ Vitreous
๑.๙.๑ Persistent Fetal Vasculature
๑.๙.๒ Bergmeister Papilla
๑.๙.๓ Mittendorf Dot
๑.๙.๔ Vitreous Cysts
๑.๙.๕ Syneresis and Aging
๑.๙.๖ Posterior Vitreous Detachment
๑.๙.๗ Hemorrhage
๑.๙.๘ Asteroid Hyalosis
๑.๙.๙ Vitreous Amyloidosis
๑.๙.๑๐ Intraocular Lymphoma
๑.๑๐ Retina and Retinal Pigment Epithelium
๑.๑๐.๑ Neurosensory Retina
๑.๑๐.๒ Retinal Pigment Epithelium
๑.๑๐.๓ Albinism
๑.๑๐.๔ Myelinated Nerve Fibers
๑.๑๐.๕ Vascular Anomalies
๑.๑๐.๖ Congenital Hypertrophy of the RPE
๑.๑๐.๗ Typical and Reticular Peripheral Cystoid Degeneration and Retinoschisis
๑.๑๐.๘ Lattice Degeneration
๓๘

๑.๑๐.๙ Paving-Stone Degeneration
๑.๑๐.๑๐ Ischemia
๑.๑๐.๑๑ Age-Related Macular Degeneration
๑.๑๐.๑๒ Polypoidal Choroidal Vasculopathy
๑.๑๐.๑๓ Macular Dystrophies
๑.๑๐.๑๔ Diffuse Photoreceptor Dystrophies
๑.๑๐.๑๕ Retinoblastoma
๑.๑๐.๑๖ Retinocytoma
๑.๑๐.๑๗ Medulloepithelioma
๑.๑๐.๑๘ Fuchs Adenoma
๑.๑๐.๑๙ Combined Hamartoma of the Retina and RPE
๑.๑๐.๒๐ Adenomas and Adenocarcinomas of the RPE
๑.๑๑ Uveal Tract
๑.๑๑.๑ Aniridia
๑.๑๑.๒ Coloboma
๑.๑๑.๓ Rubeosis Iridis
๑.๑๑.๔ Hyalinization of the Ciliary Body
๑.๑๑.๕ Choroidal Neovascularization
๑.๑๑.๖ Neoplasia
๑.๑๒ Eyelids
๑.๑๒.๑ Distichiasis
๑.๑๒.๒ Phakomatous Choristoma
๑.๑๒.๓ Congenital Dermoid Cyst
๑.๑๒.๔ Xanthelasma
๑.๑๒.๕ Amyloidosis
๑.๑๒.๖ Epidermoid Cysts
๑.๑๒.๗ Ductal Cysts
๑.๑๒.๘ Epidermal Neoplasms
๑.๑๒.๙ Dermal Neoplasms
๑.๑๒.๑๐ Neoplasms and Proliferations of the Dermal Appendages
๑.๑๒.๑๑ Melanocytic Neoplasms
๑.๑๓ Orbit
๑.๑๓.๑ Bony Orbit and Soft Tissues
๑.๑๓.๒ Cysts
๑.๑๓.๓ Amyloid
๓๙

๑.๑๓.๔ Lacrimal Sac Neoplasia
๑.๑๓.๕ Lacrimal Gland Neoplasia
๑.๑๓.๖ Lymphoproliferative Lesions
๑.๑๓.๗ Soft-Tissue Tumors
๑.๑๓.๘ Vascular Tumors
๑.๑๓.๙ Tumors with Fibrous Differentiation
๑.๑๓.๑๐ Tumors with Muscle Differentiation
๑.๑๓.๑๑ Nerve Sheath Tumors
๑.๑๓.๑๒ Adipose Tumors
๑.๑๓.๑๓ Bony Lesions of the Orbit
๑.๑๓.๑๔ Secondary Tumors
๑.๑๔ Optic Nerve
๑.๑๔.๑ Colobomas
๑.๑๔.๒ Optic Atrophy
๑.๑๔.๓ Drusen
๑.๑๔.๔ Melanocytoma
๑.๑๔.๕ Glioma
๑.๑๔.๖ Meningioma
๒. Intraocular Tumors: Clinical Aspects
๒.๑ Melanocytic Tumors
๒.๑.๑ Iris Nevus
๒.๑.๒ Nevus of the Ciliary Body and Choroid
๒.๑.๓ Melanocytoma of the Iris, Ciliary Body, and Choroid
๒.๑.๔ Iris Melanoma
๒.๑.๕ Melanoma of the Ciliary Body and Choroid
๒.๑.๖ Pigmented Epithelial Tumors of the Uvea and Retina
๒.๒ Angiomatous Tumors
๒.๒.๑ Hemangiomas
๒.๒.๒ Arteriovenous Malformations
๒.๓ Retinoblastoma
๒.๓.๑ Genetic Counseling
๒.๓.๒ Diagnostic Evaluation
๒.๓.๓ Classification
๒.๓.๔ Associated Conditions
๒.๓.๕ Treatment
๔๐

๒.๓.๖ Prospective Trials
๒.๓.๗ Spontaneous Regression
๒.๓.๘ Prognosis
๒.๔ Ocular Involvement in Systemic Malignancies
๒.๔.๑ Secondary Tumors of the Eye
๒.๔.๒ Lymphomatous Tumors
๒.๔.๓ Ocular Manifestations of Leukemia

๔๑

V. Neuro-ophthalmology
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Perform and interpret neuro-ophthalmic examination and use appropriate investigations
including perimetry, electrophysiology, neuro-imaging, ultrasonography
- Describe neuro-ophthalmic anatomy and functions of motor and sensory visual pathways,
pupillary pathway
- Diagnose and manage optic nerve disorders
- Detect ocular motor nerve palsies, facial nerve disorders, nystagmus, and disorder of
accommodation
- Recognize systemic disorders related to neuro-ophthalmic signs
- Use low vision aids and rehabilitation in neuro-ophthalmic patients
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Neuro-Ophthalmic Anatomy
๑.๑ Bony Anatomy
๑.๒ Vascular Anatomy
๑.๓ Afferent Visual Pathways
๑.๔ Efferent Visual System
๑.๕ Sensory and Facial Motor Anatomy
๒. Neuroimaging in Neuro-Ophthalmology
๒.๑ Computed Tomography
๒.๒ Magnetic Resonance Imaging
๒.๓ Vascular Imaging
๒.๔ Crucial Questions in Imaging
๒.๕ Negative Study Results
๒.๖ Glossary of Select Neuroimaging Terminology
๓. The Patient with Decreased Vision: Evaluation
๓.๑ History
๓.๒ Examination
๔. The Patient with Decreased Vision: Classification and Management
๔.๑ Ocular Media Abnormality
๔.๒ Retinopathy
๔๒

๔.๓ Optic Neuropathy
๔.๔ Chiasmal Lesions
๔.๕ Retrochiasmal Lesions
๔.๖ Vision Rehabilitation
๕. The Patient with Transient Visual Loss
๕.๑ Examination
๕.๒ Transient Monocular Visual Loss
๕.๓ Binocular Transient Visual Loss
๖. The Patient with Illusions, Hallucinations and Disorders of Higher Cortical Function
๖.๑ Visual Illusions and Distortions
๖.๒ Hallucinations
๖.๓ Disorders of Higher Cortical Function
๗. The Patient with Abnormal Ocular Motility or Diplopia
๗.๑ History
๗.๒ Physical Examination
๗.๓ Monocular Diplopia
๗.๔ Differentiating Paretic from Restrictive Etiologies of Diplopia
๗.๕ Comitant and Incomitant Deviations
๗.๖ Localization
๗.๗ Supranuclear Causes of Abnormal Ocular Motility
๗.๘ Nuclear Causes of Diplopia
๗.๙ Internuclear Causes of Diplopia
๗.๑๐ Internuclear Ophthalmoplegia
๗.๑๑ Infranuclear Causes of Diplopia
๗.๑๒ Myopathic, Restrictive, Orbital, and Other Causes of Diplopia
๘. The Patient With Supranuclear Disorders of Ocular Motility
๘.๑ Fundamental Principles of Ocular Motor Control
๘.๒ Supranuclear Ocular Motor Systems
๘.๓ Clinical Testing, and Disorders of Eye Movements
๙. The Patient with Nystagmus or Spontaneous
๙.๑ Eye Movement Disorders
๙.๒ Early-Onset (Childhood) Nystagmus
๙.๓ Gaze-Evoked Nystagmus
๙.๔ Vestibular Nystagmus
๙.๕ Acquired Pendular Nystagmus
๔๓

๙.๖ See-Saw Nystagmus
๙.๗ Dissociated Nystagmus with Internuclear Ophthalmoplegia
๙.๘ Saccadic Intrusions
๙.๙ Additional Eye Movement Disorders
๑๐. The Patient with Pupillary Abnormalities
๑๐.๑ History
๑๐.๒ Pupillary Examination
๑๐.๓ Baseline Pupil Size
๑๐.๔ Pupil Irregularity
๑๐.๕ Anisocoria
๑๑. The Patient with Eyelid or Facial Abnormalities
๑๑.๑ Examination Techniques
๑๑.๒ Ptosis
๑๑.๓ Eyelid Retraction
๑๑.๔ Abnormalities of Facial Movement
๑๑.๕ Seventh Cranial Nerve Disorders
๑๒. The Patient with Head, Ocular, or Facial Pain
๑๒.๑ Head Pain
๑๒.๒ Ocular and Orbital Pain
๑๒.๓ Facial Pain
๑๓. The Patient with Nonorganic Ophthalmic Disorders
๑๓.๑ Clinical Profile
๑๓.๒ Examination Techniques
๑๓.๓ Management of the Patient with Nonorganic Ophthalmic Disorders
๑๔. Selected Systemic Conditions with Neuro-Ophthalmic Signs
๑๔.๑ Immunologic Disorders
๑๔.๒ Inherited Disorders with Neuro-Ophthalmic Signs
๑๔.๓ Selected Neuro-Ophthalmic Disorders Associated with Pregnancy
๑๔.๔ Neuro-Ophthalmic Manifestations of Infectious Diseases
๑๔.๕ Radiation Therapy

๔๔

VI. Pediatric Ophthalmology and Strabismus
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe the basic anatomy and physiology of extraocular muscle and apply for the various
forms of strabismus
- Describe various forms of strabismus (causes management)
- Perform basic examination techniques and basic surgery for strabismus
- Describe basic visual development and visual assessment of pediatric ophthalmology patient
- Recognize and management all type of amblyopia
- Name and describe basic evaluation of decreased vision in infants and children
- Recognize and formulate a management plan for ROP: Retinoblastoma: congenital cataract:
congenital glaucoma: childhood epiphora
- Diagnosis and management of congenital and acquired ocular infection in children
- Describe various forms of childhood nystagmus and understand their significance
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Strabismus
๑.๑ The Pediatric Eye Examination
๑.๑.๑ Preparation
๑.๑.๒ Examination: General Considerations and Strategies
๑.๑.๓ Examination: Specific Elements
๑.๑.๔ Examination of the Uncooperative Child
๑.๒ Strabismus Terminology
๑.๒.๑ Prefixes and Suffixes
๑.๒.๒ Strabismus Classification Terms
๑.๓ Anatomy of the Extraocular Muscles
๑.๓.๑ Origin, Course, Insertion, Innervation, and Action of the Extraocular Muscles
๑.๓.๒ Blood Supply of the Extraocular Muscles
๑.๓.๓ Structure of the Extraocular Muscles
๑.๓.๔ Orbital and Fascial Relationships
๑.๓.๕ Anatomical Considerations During Surgery
๑.๔ Amblyopia
๔๕

๑.๔.๑ Epidemiology
๑.๔.๒ Detection and Screening
๑.๔.๓ Pathophysiology
๑.๔.๔ Classification
๑.๔.๕ Evaluation
๑.๔.๖ Treatment
๑.๕ Motor Physiology
๑.๕.๑ Basic Principles and Terms
๑.๕.๒ Eye Movements
๑.๖ Sensory Physiology and Pathology
๑.๖.๑ Physiology of Normal Binocular Vision
๑.๖.๒ Selected Aspects of the Neurophysiology of Vision
๑.๖.๓ Abnormalities of Binocular Vision
๑.๖.๔ Sensory Adaptations in Strabismus
๑.๗ Diagnostic Evaluation of Strabismus and Torticollis
๑.๗.๑ History and Presenting Features of Strabismus
๑.๗.๒ Assessment of Ocular Alignment
๑.๗.๓ Assessment of Eye Movements
๑.๗.๔ Special Tests
๑.๗.๕ Torticollis: Differential Diagnosis and Evaluation
๑.๗.๖ Tests of Sensory Adaptation and Binocular Cooperation
๑.๘ Esodeviations
๑.๘.๑ Epidemiology
๑.๘.๒ Pseudoesotropia
๑.๘.๓ Infantile (Congenital) Esotropia
๑.๘.๔ Accommodative Esotropia
๑.๘.๕ Acquired Nonaccommodative Esotropias
๑.๘.๖ Nystagmus and Esotropia
๑.๘.๗ Incomitant Esotropia
๑.๙ Exodeviations
๑.๙.๑ Pseudoexotropia
๑.๙.๒ Exophoria
๑.๙.๓ Intermittent Exotropia
๑.๙.๔ Convergence Weakness Exotropia
๑.๙.๕ Constant Exotropia
๔๖

๑.๙.๖ Other Forms of Exotropia
๑.๑๐ Pattern Strabismus
๑.๑๐.๑ Etiology
๑.๑๐.๒ Clinical Features and Identification
๑.๑๐.๓ Management
๑.๑๑ Vertical Deviations
๑.๑๑.๑ A Clinical Approach to Vertical Deviations
๑.๑๑.๒ Incomitant Vertical Tropias
๑.๑๑.๓ Comitant Vertical Tropias
๑.๑๑.๔ Dissociated Vertical Deviation
๑.๑๑.๕ Related Videos
๑.๑๒ Special Forms of Strabismus
๑.๑๒.๑ Congenital Cranial Dysinnervation Disorders
๑.๑๒.๒ Miscellaneous Special Forms of Strabismus
๑.๑๓ Childhood Nystagmus
๑.๑๓.๑ General Features
๑.๑๓.๒ Nomenclature
๑.๑๓.๓ Evaluation
๑.๑๓.๔ Types of Childhood Nystagmus
๑.๑๓.๕ Nystagmus-Like Disorders
๑.๑๓.๖ Treatment
๑.๑๔ Surgery of the Extraocular Muscles
๑.๑๔.๑ Evaluation
๑.๑๔.๒ Indications for Surgery
๑.๑๔.๓ Planning Considerations
๑.๑๔.๔ Surgical Techniques for the Extraocular Muscles and Tendons
๑.๑๔.๕ Complications of Strabismus Surgery
๑.๑๔.๖ Anesthesia for Extraocular Muscle Surgery
๑.๑๔.๗ Chemodenervation Using Botulinum Toxin
๒. Pediatric Ophthalmology
๒.๑ Growth and Development of the Eye
๒.๑.๑ Normal Growth and Development
๒.๑.๒ Abnormal Growth and Development
๒.๒ Decreased Vision in Infants and Children
๒.๒.๑ Normal Visual Development
๔๗

๒.๒.๒ Evaluation of the Infant with Decreased Vision
๒.๒.๓ Classification of Visual Impairment in Infants and Children
๒.๒.๔ Pediatric Low Vision Rehabilitation
๒.๓ Eyelid Disorders
๒.๓.๑ Congenital Eyelid Disorders
๒.๓.๒ Infectious and Inflammatory Eyelid Disorders
๒.๓.๓ Neoplasms and Other Noninfectious Eyelid Lesions
๒.๓.๔ Other Acquired Eyelid Conditions
๒.๔ Orbital Disorders
๒.๔.๑ Abnormal Interocular Distance: Terminology and Associations
๒.๔.๒ Congenital and Developmental Disorders: Craniofacial Malformations
๒.๔.๓ Infectious and Inflammatory Conditions
๒.๔.๔ Neoplasms
๒.๔.๕ Ectopic Tissue Masses
๒.๕ Lacrimal Drainage System Abnormalities
๒.๕.๑ Congenital and Developmental Anomalies
๒.๕.๒ Nasolacrimal Duct Obstruction
๒.๖ Diseases of the Cornea, Anterior Segment, and Iris
๒.๖.๑ Congenital and Developmental Anomalies of the Cornea
๒.๖.๒ Congenital and Developmental Anomalies of the Globe
๒.๖.๓ Congenital and Developmental Anomalies of the Iris and Pupil
๒.๖.๔ Acquired Corneal Conditions
๒.๖.๕ Systemic Diseases Affecting the Cornea or Iris
๒.๖.๖ Tumors of the Cornea, Iris, and Anterior Segment
๒.๖.๗ Miscellaneous Clinical Signs
๒.๗ External Diseases of the Eye
๒.๗.๑ Infectious Conjunctivitis
๒.๗.๒ Inflammatory Disease
๒.๗.๓ Miscellaneous Conjunctival Disorders
๒.๘ Pediatric Glaucomas
๒.๘.๑ Genetics
๒.๘.๒ Classification
๒.๘.๓ Primary Childhood Glaucoma
๒.๘.๔ Secondary Childhood Glaucoma
๒.๘.๕ Treatment
๔๘

๒.๘.๖ Prognosis and Follow-Up
๒.๙ Childhood Cataracts and Other Pediatric Lens Disorders
๒.๙.๑ Pediatric Cataracts
๒.๙.๒ Cataract Surgery in Pediatric Patients
๒.๙.๓ Structural or Positional Lens Abnormalities
๒.๙.๔ Dislocated Lenses in Children
๒.๑๐ Uveitis in the Pediatric Age Group
๒.๑๐.๑ Epidemiology and Genetics
๒.๑๐.๒ Classification
๒.๑๐.๓ Anterior Uveitis
๒.๑๐.๔ Intermediate Uveitis
๒.๑๐.๕ Posterior Uveitis
๒.๑๐.๖ Panuveitis
๒.๑๐.๗ Masquerade Syndromes
๒.๑๐.๘ Evaluation of Pediatric Uveitis
๒.๑๐.๙ Treatment of Pediatric Uveitis
๒.๑๑ Disorders of the Retina and Vitreous
๒.๑๑.๑ Congenital and Developmental Abnormalities
๒.๑๑.๒ Infections
๒.๑๑.๓ Tumors
๒.๑๑.๔ Acquired Disorders
๒.๑๑.๕ Systemic Diseases with Retinal Manifestations
๒.๑๒ Optic Disc Abnormalities
๒.๑๒.๑ Developmental Anomalies
๒.๑๒.๒ Optic Atrophy
๒.๑๒.๓ Optic Neuritis
๒.๑๒.๔ Papilledema
๒.๑๒.๕ Idiopathic Intracranial Hypertension
๒.๑๒.๖ Pseudopapilledema
๒.๑๓ Ocular Trauma in Childhood
๒.๑๓.๑ Accidental Trauma
๒.๑๓.๒ Nonaccidental Trauma
๒.๑๔ Ocular Manifestations of Systemic Disease
๒.๑๔.๑ Diseases due to Chromosomal Abnormalities
๒.๑๔.๒ Intrauterine or Perinatal Infection
๔๙

๒.๑๔.๓ Malignant Disease

๕๐

VII. Orbit, Eyelids, and Lacrimal System
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe the normal anatomy and function of orbital and periocular tissues
- Select appropriate examination techniques and protocols for diagnosing disorders of the orbit,
eyelids, and lacrimal system
- Select from among the various imaging and ancillary studies available those that are most
useful for the particular patient
- Describe appropriate differential diagnoses for disorders of the orbital and periocular tissues
- State the indications for enucleation, evisceration, and exenteration
- Describe functional and cosmetic indications in the surgical management of eyelid and
periorbital conditions
- State the principles of medical and surgical management of conditions affecting the orbit,
eyelids, and lacrimal system
- Identify the major postoperative complications of orbital, eyelid, and lacrimal system surgery
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Orbit
๑.๑ Orbital Anatomy
๑.๑.๑ Dimensions
๑.๑.๒ Topographic Relationships
๑.๑.๓ Apertures
๑.๑.๔ Soft Tissues
๑.๑.๕ Periorbital Structures
๑.๒ Evaluation of Orbital Disorders
๑.๒.๑ History
๑.๒.๒ Physical Examination
๑.๒.๓ Primary Studies
๑.๒.๔ Secondary Studies
๑.๒.๕ Pathology
๑.๒.๖ Laboratory Studies
๕๑

๑.๓ Congenital Orbital Anomalies
๑.๓.๑ Anophthalmia
๑.๓.๒ Microphthalmia
๑.๓.๓ Treatment of Anophthalmia/Microphthalmia
๑.๓.๔ Craniofacial Clefting and Syndromic Congenital Craniofacial Anomalies
๑.๓.๕ Congenital Orbital Tumors
๑.๔ Orbital Inflammatory and Infectious Disorders
๑.๔.๑ Infectious Inflammation
๑.๔.๒ Noninfectious Inflammation
๑.๕ Orbital Neoplasms and Malformations
๑.๕.๑ Vascular Tumors, Malformations, and Fistulas
๑.๕.๒ Neural Tumors
๑.๕.๓ Mesenchymal Tumors
๑.๕.๔ Lymphoproliferative Disorders
๑.๕.๕ Lacrimal Gland Tumors
๑.๕.๖ Secondary Orbital Conditions
๑.๕.๗ Metastatic Tumors
๑.๖ Orbital Trauma
๑.๖.๑ Midfacial (Le Fort) Fractures
๑.๖.๒ Orbital Fractures
๑.๖.๓ Intraorbital Foreign Bodies
๑.๖.๔ Orbital Hemorrhage
๑.๖.๕ Traumatic Vision Loss with Clear Media
๑.๗ Orbital Surgery
๑.๗.๑ Surgical Spaces
๑.๗.๒ Orbitotomy
๑.๗.๓ Orbital Decompression
๑.๗.๔ Postoperative Care for Orbital Surgery
๑.๗.๕ Special Surgical Techniques in the Orbit
๑.๗.๖ Complications of Orbital Surgery
๑.๘ The Anophthalmic Socket
๑.๘.๑ Enucleation and Evisceration
๑.๘.๒ Orbital Implants
๑.๘.๓ Anophthalmic Socket Complications and Treatment
๕๒

๑.๘.๔ Exenteration
๒. Periocular Soft Tissues
๒.๑ Facial and Eyelid Anatomy
๒.๑.๑ Face
๒.๑.๒ Eyelids
๒.๒ Classification and Management of Eyelid Disorders
๒.๒.๑ Congenital Anomalies
๒.๒.๒ Acquired Eyelid Disorders
๒.๒.๓ Eyelid Neoplasms
๒.๒.๔ Eyelid Trauma
๒.๒.๕ Eyelid and Canthal Reconstruction
๒.๓ Periocular Malpositions and Involutional Changes
๒.๓.๑ History and Examination
๒.๓.๒ Ectropion
๒.๓.๓ Entropion
๒.๓.๔ Symblepharon
๒.๓.๕ Trichiasis
๒.๓.๖ Blepharoptosis
๒.๓.๗ Eyelid Retraction
๒.๓.๘ Facial Paralysis
๒.๓.๙ Facial Dystonia
๒.๓.๑๐ Involutional Periorbital Changes
๒.๓.๑๑ Blepharoplasty
๒.๓.๑๒ Brow Ptosis
๒.๓.๑๓ Facial Rejuvenation
๒.๓.๑๔ Nonsurgical Facial Rejuvenation
๒.๓.๑๕ Facial Rejuvenation Surgery
๓. Lacrimal System
๓.๑ Anatomy, Development, and Physiology of the Lacrimal Secretory and Drainage Systems
๓.๑.๑ Normal Anatomy
๓.๑.๒ Development
๓.๑.๓ Physiology
๓.๒ Abnormalities of the Lacrimal Secretory and Drainage Systems
๓.๒.๑ Developmental Abnormalities
๓.๒.๒ Congenital Lacrimal Drainage Obstruction
๕๓

๓.๒.๓ Acquired Lacrimal Drainage Obstruction
๓.๒.๔ Therapeutic Closure of the Lacrimal Drainage System
๓.๒.๕ Trauma
๓.๒.๖ Infection
๓.๒.๗ Neoplasm

๕๔

VIII. External Disease and Cornea
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe the anatomy of the external eye and cornea
- Describe the techniques used for systematic evaluation of the cornea
- Identify the distinctive clinical signs of specific diseases of the ocular surface
- Identify the two most common underlying causes of dry eye
- Identify and differentiate the corneal dystrophies
- Select the appropriate management of the corneal dystrophies
- Recognize common corneal manifestations of systemic disease
- Outline an approach to the evaluation, diagnosis, and management of immune-related and
neoplastic disorders of the external eye and anterior segment
- Describe the indications for and techniques of surgical procedures used in the management of
corneal disease, trauma, and refractive error
- Discuss common surgical interventions for ocular surface disorders
- Explain the role of full-thickness and lamellar transplantation in the treatment of corneal disease
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Structure and Function of the External Eye and Cornea
๑.๑ Eyelids
๑.๒ Lacrimal Functional Unit
๑.๓ Tear Film
๑.๔ Conjunctiva
๑.๕ Cornea
๑.๖ Limbus
๑.๗ Defense Mechanisms of the External Eye and Cornea
๒. Examination Techniques for the External Eye and Cornea
๒.๑ Direct Visualization
๒.๒ Slit-Lamp Biomicroscopy
๕๕

๒.๓ Scanning
๒.๔ Evaluation of Corneal Curvature
๒.๕ Clinical Evaluation of the Ocular Surface
๒.๖ Pachymetry
๒.๗ Corneal Esthesiometry
๒.๘ Measurement of Corneal Biomechanics
๓. Clinical Approach to Ocular Surface Disease
๓.๑ Common Clinical Findings in Ocular Surface Disease
๓.๒ Clinical Approach to Dry Eye
๓.๓ Eyelid Diseases Associated with Ocular Surface Disease
๔. Structural and Exogenous Conditions Associated With Ocular Surface Disorders
๔.๑ Exposure Keratopathy
๔.๒ Neurotrophic Keratopathy and Persistent Corneal Epithelial Defects
๔.๓ Floppy Eyelid Syndrome
๔.๔ Superior Limbic Keratoconjunctivitis
๔.๕ Conjunctivochalasis
๔.๖ Recurrent Corneal Erosion
๔.๗ Trichiasis and Distichiasis
๔.๘ Factitious Ocular Surface Disorders
๔.๙ Toxic Reactions to Topical Ophthalmic Medications
๔.๑๐ Dellen
๔.๑๑ Limbal Stem Cell Deficiency
๕. Congenital Anomalies of the Cornea and Sclera
๕.๑ Developmental Anomalies of the Anterior Segment
๕.๒ Secondary Abnormalities Affecting the Fetal Cornea
๖. Clinical Approach to Depositions and Degenerations of the Conjunctiva, Cornea, and Sclera
๖.๑ Degenerations of the Conjunctiva
๖.๒ Degenerations of the Cornea
๖.๓ Degenerations of the Sclera
๖.๔ Drug-Induced Deposition and Pigmentation
๗. Corneal Dystrophies and Ectasias
๗.๑ Corneal Dystrophies
๗.๒ Ectatic Disorders
๘. Systemic Disorders With Corneal and Other Anterior Segment Manifestations
๘.๑ Inherited Metabolic Diseases
๕๖

๘.๒ Skeletal and Connective Tissue Disorders
๘.๓ Nutritional Disorder: Vitamin A Deficiency
๘.๔ Hematologic Disorders
๘.๕ Endocrine Diseases
๘.๖ Dermatologic Diseases
๙. Infectious Diseases of the External Eye:
๙.๑ Basic Concepts and Viral Infections
๙.๒ Normal Ocular Flora
๙.๓ Pathogenesis of Ocular Infections
๙.๔ Ocular Microbiology
๙.๕ Virology and Viral Infections
๑๐. Infectious Diseases of the External Eye; Microbial and Parasitic Infections
๑๐.๑ Bacteriology
๑๐.๒ Mycology
๑๐.๓ Parasitology
๑๐.๔ Prions
๑๐.๕ Microbial and Parasitic Infections of the Eyelid Margin and conjunctiva
๑๐.๖ Microbial and Parasitic Infections of the Cornea and Sclera
๑๑. Diagnosis and Management of Immune-Related Disorders of the External Eye
๑๑.๑ Immune-Mediated Diseases of the Eyelid
๑๑.๒ Immune-Mediated Disorders of the Conjunctiva
๑๑.๓ Immune-Mediated Diseases of the Cornea
๑๑.๔ Immune-Mediated Diseases
๑๑.๕ Corneal Transplant Rejection
๑๑.๖ Immune-Mediated Diseases of the Episclera and Sclera
๑๒. Clinical Approach to Neoplastic Disorders of the Conjunctiva and Cornea
๑๒.๑ Approach to the Patient with a Neoplastic Ocular Surface Lesion
๑๒.๒ Management of Patients with Ocular Surface Tumors
๑๒.๓ Tumors of Epithelial Origin
๑๒.๔ Glandular Tumors of the Conjunctiva
๑๒.๕ Tumors of Neuroectodermal Origin
๑๒.๖ Vascular and Mesenchymal Tumors
๑๒.๗ Lymphatic and Lymphocytic Tumors
๑๒.๘ Metastatic Tumors
๑๓. Therapeutic Interventions for Ocular Surface Disorders
๕๗

๑๓.๑ Conjunctival Interventions for Ocular Surface Disorders
๑๓.๒ Corneal Interventions for Ocular Surface Disorders
๑๔. Clinical Aspects of Toxic and Traumatic Injuries of the Anterior Segment
๑๔.๑ Chemical Injuries
๑๔.๒ Injuries Caused by Temperature and Radiation
๑๔.๓ Injuries Caused by Animal and Plant Substances
๑๔.๔ Concussive (Blunt) Trauma
๑๔.๕ Penetrating and Perforating Ocular Trauma
๑๔.๖ Evaluation and Management of Perforating Ocular Trauma
๑๕. Clinical Approach to Corneal Transplantation Corneal Transplantation
๑๕.๑ Keratoplasty and Eye Banking
๑๕.๒ Transplantation for the Treatment of Corneal Disease
๑๕.๓ Penetrating Keratoplasty
๑๕.๔ Lamellar Keratoplasty
๑๕.๕ Endothelial Keratoplasty
๑๕.๖ Pediatric Corneal Transplantation
๑๕.๗ Corneal Autograft Procedures
๑๕.๘ Keratoprosthesis

๕๘

IX. Intraocular Inflammation and Uveitis
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe the immunologic and infectious mechanisms involved in the development of and
complications from uveitis and related inflammatory conditions, including acquired
immunodeficiency syndrome
- Identify general and specific pathophysiologic processes in acute and chronic intraocular
inflammation that affect the structure and function of the uvea, lens, intraocular spaces, retina,
and other tissues
- Differentiate infectious from noninfectious uveitic entities
- Formulate appropriate differential diagnoses for ocular inflammatory disorders
- Describe the principles of medical and surgical management of infectious and noninfectious
uveitis
- Describe the structural complications of uveitis, their prevention, and their treatment
- Describe the main principles for differentiating masquerade syndromes from true uveitis and
increasing clinical suspicion for these syndromes
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Ocular Immunology
๑.๑ Basic Concepts in Immunology: Effector Cells and the Innate Immune Response
๑.๑.๑ Components of the Immune System
๑.๑.๒ Overview of the Innate Immune System
๑.๑.๓ Triggers of Innate Immunity
๑.๑.๔ Mediator Systems That Amplify Immune Responses
๑.๒ Immunization and Adaptive Immunity: The Immune Response Arc and Immune Effectors
๑.๒.๑ Phases of the Immune Response Arc
๑.๒.๒ Immune Response Arc and Primary or Secondary Immune Response
๑.๒.๓ Effector Reactivities of Adaptive Immunity
๑.๓ Ocular Immune Responses
๑.๓.๑ Regional Immunity and Immunologic Microenvironments
๕๙

๑.๓.๒ Immune Responses of the Conjunctiva
๑.๓.๓ Immune Responses of the Anterior Chamber, Anterior Uvea, and Vitreous
๑.๓.๔ Immune Responses of the Cornea
๑.๓.๕ Immune Responses of the Retina, RPE, Choriocapillaris, and Choroid
๑.๔ Special Topics in Ocular Immunology
๑.๔.๑ Animal Models of Human Uveitis
๑.๔.๒ HLA Associations and Disease
๒. Intraocular Inflammation and Uveitis
๒.๑ Clinical Approach to Uveitis
๒.๑.๑ Classification
๒.๑.๒ Symptoms
๒.๑.๓ Signs
๒.๑.๔ Review of the Patient’s Health and Other Associated Factors
๒.๑.๕ Differential Diagnosis of Uveitic Entities
๒.๑.๖ Epidemiology
๒.๑.๗ Laboratory and Medical Evaluation
๒.๑.๘ Therapy
๒.๑.๙ Medical Management
๒.๑.๑๐ Surgical Management
๒.๒ Noninfectious Ocular Inflammatory Diseases
๒.๒.๑ Noninfectious Scleritis
๒.๒.๒ Anterior Uveitis
๒.๒.๓ Intermediate Uveitis
๒.๒.๔ Posterior Uveitis
๒.๒.๕ Panuveitis
๒.๓ Infectious Ocular Inflammatory Diseases
๒.๓.๑ Viral Uveitis
๒.๓.๒ Fungal Uveitis
๒.๓.๓ Protozoal Uveitis
๒.๓.๔ Helminthic Uveitis
๒.๓.๕ Bacterial Uveitis
๒.๓.๖ Infectious Scleritis
๒.๔ Endophthalmitis
๒.๔.๑ Chronic Postoperative Endophthalmitis
๒.๔.๒ Endogenous Endophthalmitis
๖๐

๒.๕ Masquerade Syndromes
๒.๕.๑ Neoplastic Masquerade Syndromes
๒.๕.๒ Nonneoplastic Masquerade Syndromes
๒.๖ Complications of Uveitis
๒.๖.๑ Calcific Band Keratopathy
๒.๖.๒ Cataracts
๒.๖.๓ Glaucoma
๒.๖.๔ Hypotony
๒.๖.๕ Cystoid Macular Edema
๒.๖.๖ Vitreous Opacification and Vitritis
๒.๖.๗ Rhegmatogenous Retinal Detachment
๒.๖.๘ Retinal and Choroidal Neovascularization
๒.๖.๙ Vision Rehabilitation
๒.๗ Ocular Involvement in AIDS
๒.๗.๑ Ophthalmic Manifestations
๒.๗.๒ External Eye Manifestations
๒.๗.๓ HIV Infection in Resource-Limited Regions of the World
๒.๗.๔ Precautions in the Health Care Setting

๖๑

X. Glaucoma
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- State the epidemiologic features of glaucoma
- List recent advances in the understanding of hereditary and genetic factors in glaucoma
- Describe the physiology of aqueous humor dynamics and the control of intraocular pressure
(IOP)
- Describe the clinical evaluation of the glaucoma patient
- List the clinical features of the patient considered a glaucoma suspect
- Describe the clinical features, evaluation, and treatment of primary open-angle glaucoma and
normal-tension glaucoma
- List the various clinical features of and therapeutic approaches for the secondary open-angle
glaucoma
- Dtate the underlying causes of the increased IOP in various forms of secondary open-angle
glaucoma
- Describe the mechanisms and pathophysiology of primary angle-closure glaucoma
- Describe the pathophysiology of secondary angle-closure glaucoma, both with and without
pupillary block
- Describe the pathophysiology of and therapy for primary congenital and juvenile-onset
glaucomas
- Describe the various classes of medical therapy for glaucoma
- State the indications for, techniques used in, and complications of various laser and incisional
surgical procedures for glaucoma
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Introduction to Glaucoma: Terminology, Epidemiology, and Heredity
๑.๑ Definitions
๑.๒ Epidemiologic Aspects of Glaucoma
๑.๓ Genetics, Environmental Factors, and Glaucoma
๖๒

๒. Intraocular Pressure and Aqueous Humor Dynamics
๒.๑ Aqueous Humor Production and Composition
๒.๒ Aqueous Humor Outflow
๒.๓ Episcleral Venous Pressure
๒.๔ Intraocular Pressure
๓. Clinical Evaluation
๓.๑ History and General Examination
๓.๒ Gonioscopy
๓.๓ The Optic Nerve
๓.๔ Glaucomatous Optic Neuropathy
๓.๕ Examination of the Optic Nerve Head
๓.๖ The Visual Field
๔. Open-Angle Glaucoma
๔.๑ Primary Open-Angle Glaucoma
๔.๒ Open-Angle Glaucoma without Elevated IOP
๔.๓ The Glaucoma Suspect
๔.๔ Ocular Hypertension
๔.๕ Secondary Open-Angle Glaucoma
๕. Angle-Closure Glaucoma
๕.๑ Pathogenesis and Pathophysiology of Angle Closure
๕.๒ Primary Angle Closure
๕.๓ Plateau Iris Syndrome
๕.๔ Secondary Angle Closure with Pupillary Block
๕.๕ Secondary Angle Closure without Pupillary Block
๖. Glaucoma in Children and Adolescents
๖.๑ Classification
๖.๒ Genetics
๖.๓ Primary Congenital Glaucoma
๖.๔ Juvenile Open-Angle Glaucoma
๖.๕ Developmental Glaucomas with Associated Ocular or Systemic Anomalies
๖.๖ Secondary Glaucomas
๖.๗ Evaluating the Pediatric Glaucoma Patient
๖.๘ Treatment Overview
๖.๙ Prognosis and Follow-Up
๗. Medical Management of Glaucoma
๖๓

๗.๑ Prostaglandin Analogues
๗.๒ Adrenergic Drugs
๗.๓ Carbonic Anhydrase Inhibitors
๗.๔ Parasympathomimetic Agents
๗.๕ Combined Medications
๗.๖ Hyperosmotic Agents
๗.๗ General Approach to Medical Treatment
๘. Surgical Therapy for Glaucoma
๘.๑ Laser Surgery
๘.๒ Incisional Surgery
๘.๒.๑ Trabeculectomy
๘.๒.๒ Combined Cataract and Trabeculectomy
๘.๒.๓ Cataract Extraction
๘.๒.๔ Tube Shunt Implantation
๘.๒.๕ Non-penetrating Glaucoma Surgery

๖๔

XI. Lens and cataract
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe the normal anatomy, embryologic development, physiology, and biochemistry of the
crystalline lens
- Identify congenital anomalies of the lens
- List types of congenital and acquired cataracts
- Describe the association of cataracts with aging, trauma, medications, and systemic and ocular
diseases
- Describe the evaluation and management of patients with cataract and other lens abnormalities
- State the principles of cataract surgery techniques and associated surgical technology
- Describe an appropriate differential diagnosis and management
- Plan for intraoperative and postoperative complications of cataract surgery
- Identify special circumstances in which cataract surgery
- Techniques should be modified, and describe appropriate treatment plans
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Epidemiology of Cataract
๑.๑ Introduction
๑.๒ Rate of Cataract Surgery
๑.๓ Distribution of Cataract Subtypes
๑.๔ Risk Factors for the Development of Cataract
๒. Anatomy
๒.๑ Capsule
๒.๒ Zonular Fibers
๒.๓ Lens Epithelium
๒.๔ Nucleus and Cortex
๓. Biochemistry and Physiology
๓.๑ Molecular Biology
๓.๒ Carbohydrate Metabolism
๖๕

๓.๓ Oxidative Damage and Protective Mechanisms
๓.๔ Lens Physiology
๓.๕ Accommodation and Presbyopia
๔. Embryology and Developmental Defects
๔.๑ Normal Development of the Lens
๔.๒ Congenital Anomalies and Abnormalities
๔.๓ Developmental Defects
๕. Pathology
๕.๑ Age-Related Lens Changes
๕.๒ Drug-Induced Lens Changes
๕.๓ Trauma
๕.๔ Metabolic Cataract
๕.๕ Effects of Nutrition, Alcohol, and Smoking
๕.๖ Cataract Associated with Uveitis
๕.๗ Lens Changes with Hyperbaric Oxygen Therapy
๕.๘ Pseudoexfoliation Syndrome
๕.๙ Cataract and Atopic Dermatitis
๕.๑๐ Phacoantigenic Uveitis
๕.๑๑ Lens-Induced Glaucoma
๕.๑๒ Ischemia
๕.๑๓ Cataracts Associated with Degenerative Ocular Disorders
๖. Evaluation and Management of Cataracts in Adults
๖.๑ Clinical History: Signs and Symptoms
๖.๒ Nonsurgical Management
๖.๓ Indications for Surgery
๖.๔ Preoperative Evaluation
๖.๕ Measurements of Visual Function
๖.๖ External Examination
๖.๗ Slit-Lamp Examination
๖.๘ Fundus Evaluation
๖.๙ Special Tests
๖.๑๐ Preoperative Measurements
๖.๑๑ IOL Power Determination
๖.๑๒ Patient Preparation and Informed Consent
๗. Surgery for Cataract
๖๖

๗.๑ Historical Overview of Cataract Surgery
๗.๒ Anesthesia for Cataract Surgery
๗.๓ Antimicrobial Prophylaxis
๗.๔ Ophthalmic Viscosurgical Devices
๗.๕ Phacoemulsification: Instrumentation, Terminology, and Key Concepts
๗.๖ Outline of the Phacoemulsification Procedure
๗.๗ IOLs: Historical Perspectives and Lens Modifications
๗.๘ Modification of Preexisting Astigmatism
๗.๙ Alternative Technologies for Cataract Extraction
๗.๑๐ Outcomes of Cataract Surgery
๘. Complications of Cataract Surgery
๘.๑ Corneal Complications
๘.๒ Other Anterior Segment Complications
๘.๓ Complications of IOL Implantation
๘.๔ Capsular Opacification and Contraction
๘.๕ Hemorrhage
๘.๖ Endophthalmitis
๘.๗ Retinal Complications
๙. Preparing for Cataract Surgery in Special Situations
๙.๑ Psychosocial Considerations
๙.๒ Systemic Considerations
๙.๓ External Ocular Abnormalities
๙.๔ Corneal Conditions
๙.๕ Compromised Visualization of the Lens
๙.๖ Altered Lens and Zonular Anatomy
๙.๗ Conditions Associated With Extremes in Axial Length
๙.๘ Glaucoma and Cataract
๙.๙ Uveitis
๙.๑๐ Retinal Conditions
๙.๑๑ Ocular Trauma

๖๗

XII. Retina and Vitreous
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe the basic structure and function of the retina and its relationship to the vitreous
and choroid
- Recognize specific pathologic processes that affect the retina and vitreous
- Use the methods of examination and ancillary studies in establishing the diagnosis of
vitreoretinal disorders
- Utilize data from recent prospective clinical trials in the management of selected
vitreoretinal disorders
- Describe principles of medical and surgical treatment of vitreoretinal disorders
- Perform laser surgery in simple vitreoretinal disorders
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. General introduction
๑.๑ Basic anatomy of the retina and vitreous
๑.๒ Biochemistry of the retina and vitreous
๑.๓ Physiology of the retina and vitreous
๒. Approach to retinal diseases
๓. Investigations in vitreoretinal diseases
๓.๑ Retinal angiography (FFA, ICG)
๓.๒ Other Imaging techniques (Optical coherence tomography OCT, Scanning laser
ophthalmoscopy, Retinal thickness analyzer)
๓.๓ Retinal electrophysiology and psychophysics
๓.๓.๑ Electrophysiologic testing
๓.๓.๒ Psychophysical testing
๔. Macular disease
๔.๑ Hereditary macular disorder
๔.๑.๑ Best disease (Vitelliform degeneration)
๔.๑.๒ Stargardt disease (Fundus flavimaculatus)
๔.๑.๓ Albinism
๔.๑.๔ X-linked juvenile retinoschisis
๖๘

๔.๒ Acquired diseases affecting the macula
๔.๒.๑ Central serous chorioretinopathy
๔.๒.๒ Age-related macular degeneration
๔.๒.๓ Idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy
๔.๒.๔ Drug induced maculopathy
๕. Retinal vascular disease
๕.๑ Hypertensive retinopathy
๕.๒ Diabetic retinopathy
๕.๓ Retinopathy of prematurity
๕.๔ Venous occlusive diseases (BRVO, CRVO)
๕.๕ Arterial occlusive diseases (BRAO, CRAO)
๕.๖ Retinal vasculitis
๕.๗ Cystoid macular edema
๕.๘ Retinal telangiectasia (Coats disease)
๕.๙ Phakomatoses
๖. Choroidal disease
๖.๑ Choroidal tumor
๖.๒ Choroidal inflammation
๖.๓ Choroidal dystrophy
๖.๔ Cancer associated chorioretinopathy
๗. Metabolic disease affecting the retina
๘. Drug induced retinopathy
๙. Peripheral retinal abnormalities
๙.๑ Retinal breaks
๙.๑.๑ Posterior vitreous detachment
๙.๑.๒ Traumatic breaks
๙.๑.๓ Lesions predisposing to retinal detachment
๙.๑.๔ Lesions not predisposing to retinal detachment
๙.๑.๕ Prophylactic treatment of breaks
๙.๒ Rhegmatogenous retinal detachment
๙.๒.๑ Anatomic reattachment
๙.๒.๒ Postoperative visual acuity
๙.๓ Differential diagnosis of retinal detachment
๙.๓.๑ Retinoschisis
๙.๓.๒ Exudative retinal detachment
๖๙

๙.๓.๓ Traction retinal detachment
๑๐. Vitreous
๑๐.๑ Diseases of the vitreous
๑๐.๑.๑ Developmental abnormalities
๑๐.๑.๒ Empty vitreous
๑๐.๑.๓ Asteroid hyalosis
๑๐.๑.๔ Cholesterolosis (hemophthalmos, synchysis scintillans)
๑๐.๑.๕ Spontaneous vitreous hemorrhage
๑๐.๑.๖ Inflammation
๑๐.๑.๗ Parasitic infestation
๑๐.๑.๘ Pigment granules
๑๐.๑.๙ Complications during cataract surgery
๑๐.๒ Vitreous surgery
๑๐.๒.๑ Indications for and methods of vitreous surgery
๑๐.๒.๒ Complications of vitreous surgery
๑๑. Posterior segment trauma
๑๑.๑ Evaluation of the patient following ocular trauma
๑๑.๒ Blunt trauma (injuries in which the object does not penetrate the eye)
๑๑.๒.๑ Vitreous hemorrhage
๑๑.๒.๒ Commotio retinea
๑๑.๒.๓ Choroidal rupture
๑๑.๒.๔ Posttraumatic macular hole
๑๑.๒.๕ Scleral Rupture
๑๑.๓ Penetratinginjuries
๑๑.๔ Perforatinginjuries
๑๑.๕ Intraocularforeignbodies
๑๑.๕.๑ Surgical techniques for removal of intraocular foreign bodies
๑๑.๕.๒ Retained intraocular foreign bodies
๑๑.๖ Endophthalmitis
๑๑.๗ Sympathetic Ophthalmia
๑๒. Photocoagulation
๑๒.๑ Basicprincipleandindications
๑๒.๒ Complications of photocoagulation
๑๒.๓ Photodynamic therapy (PDT)
๑๓. Adverse effects of electromagnetic energy on the retina
๗๐

๑๓.๑ Radiationretinopathy
๑๓.๒ Solarretinopathy
๑๓.๓ Phototoxicity from ophthalmic instrumentation
๑๓.๔ Ambient light

๗๑

XIII. Refractive Surgery
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- State the contributions of the cornea’s shape and tissue layers to the optics of the eye
- Describe the basic concepts of wavefront analysis
- Identify the general types of lasers used in refractive surgeries
- explain the steps in evaluating whether a patient is an appropriate candidate for refractive
surgeries
- List the various types of corneal onlays and inlays
- Describe patient selection, surgical techniques, outcomes, and complications for laser in
situ keratomileusis (LASIK)
- Describe the different methods for creating a LASIK flap
- Explain recent developments in the application of wavefront technology to surface ablation
and LASIK
- Describe how intraocular surgical procedures can be used in refractive correction, with or
without corneal intervention
- Describe the different types of IOLs used for refractive correction
- Explain the leading theories of accommodation
- Describe nonaccommodative and accommodative approaches to the treatment of
presbyopia
- List some of the effects of prior refractive procedures on later IOL calculations, contact lens
wear, and ocular surgery
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. The Science of Refractive Surgery
๑.๑ Corneal Optics
๑.๒ Refractive Error: Optical Principles and Wavefront Analysis
๑.๓ Corneal Biomechanics
๑.๔ Corneal Imaging for Keratorefractive Surgery
๑.๕ Corneal Effects of Keratorefractive Surgery
๗๒

๑.๖ Laser Biophysics
๑.๗ Corneal Wound Healing
๒. Patient Evaluation
๒.๑ Patient History
๒.๒ Examination
๒.๓ Ancillary Tests
๓. Incisional Corneal Surgery
๓.๑ Incisional Correction of Myopia
๓.๒ Incisional Correction of Astigmatism
๔. Onlays and Inlays
๔.๑ Keratophakia
๔.๒ Intrastromal Corneal Ring Segments
๔.๓ Orthokeratology
๕. Photoablation: Techniques and Outcomes
๕.๑ Excimer Laser
๕.๒ Patient Selection
๕.๓ Surgical Technique
๕.๔ Refractive Outcomes
๕.๕ Outcomes for Myopia
๕.๖ Re-treatment (Enhancements)
๖. Photoablation: Complications and Adverse Effects
๖.๑ General Complications Related to Laser Ablation
๖.๒ Complications Unique to Surface Ablation
๖.๓ Complications Related to Femtosecond Laser LASIK Flaps
๖.๔ Ectasia
๗. Collagen Shrinkage and Crosslinking Procedures
๗.๑ Collagen Shrinkage
๗.๒ Corneal Crosslinking
๘. Intraocular Refractive Surgery
๘.๑ Phakic Intraocular Lenses
๘.๒ Refractive Lens Exchange
๘.๔ Monofocal Intraocular Lenses
๘.๕ Toric Intraocular Lenses
๘.๖ Light-Adjustable Intraocular Lenses
๘.๗ Accommodating Intraocular Lenses
๗๓

๘.๘ Multifocal Intraocular Lenses
๘.๙ Bioptics
๙. Accommodative and Nonaccommodative Treatment of Presbyopia
๙.๑ Theories of Accommodation
๙.๒ Accommodative Treatment of Presbyopia
๙.๓ Nonaccommodative Treatment of Presbyopia
๑๐. Refractive Surgery in Ocular and Systemic Disease
๑๐.๑ Ocular Conditions
๑๐.๒ Systemic Conditions
๑๑. Considerations After Refractive Surgery
๑๑.๑ Intraocular Lens Calculations After Refractive Surgery
๑๑.๒ Retinal Detachment Repair After LASIK
๑๑.๓ Corneal Transplantation After Refractive Surgery
๑๑.๔ Contact Lens Use After Refractive Surgery
๑๑.๕ Glaucoma After Refractive Surgery
๑๒. Emerging Technologies
๑๒.๑ Refractive Lenticule Extraction
๑๒.๒ Corneal Crosslinking Plus Refractive Procedures

๗๔

XIV. Ophthalmology and Health System
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- Describe the fundamental concepts of ophthalmology and health system and its application
- Relate the concepts of health system to clinical ophthalmology and to their professional
roles in the future
- Describe the ophthalmology and health system in Thailand
- Outline and manage the eye health plan
- Transfer the appropriate knowledge to the relevant personnel
- Explain the eye care in primary care unit
- Describe comprehensive community approach
- Describe holistic view of patient care
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. Introduction to the ophthalmology and health system
๒. Prevention of blindness at national, regional, and global levels
๓. Ophthalmology and health system course and community eye health course
๔. The national prevention of blindness programs in Thailand
๕. Primary eye care (PEC) and primary health care (PHC) in prevention of blindness and their
integration
๖. Eye health planning and management
๗. Roles of different eye care levels in prevention of blindness
๘. Dynamics of eye care
๙. Ophthalmologists and the community
๑๐. Eye health promotion
๑๑.The concepts of whole person care (holistic care)
๑๒. Principle of health insurance system in Thailand

๗๕

ภาคผนวกที่ ๔
ทักษะทางจักษุวิทยา
Competency and outcome based training
Competency

Definition

Patient care

Clinical skills

Medical
knowledge

Basic Science &
Clinical knowledge

Practice based
learning &
improvement
Interpersonal &
Communication
skills
Professionalism

Research skills,
IT skills
Procedural skills

System based
practice

Learning process
Authentic learning,
simulation
Lecture, Self
Directed Learning,
Seminar
Research project,
authentic practice,
simulation

Assessment
Workplace-based
assessment
MCQ, Essay, MEQ,

Research progress
DOPS, PBA, OSCE

Presentation skills
Presentation,
Communication skills workshop, authentic
practice

Multisource feedback
(360 degree
assessment)

Ethics, non-technical
skills
Patient safety,
Rational drug use,
Quality development,
Risk

WBA, MSF

Workshop, authentic
practice
Seminar, workshop,
simulation, authentic
practice

๑.EPA (patient care) in ophthalmology
๑) Interview patient
๒) Examine patient
๗๖

WBA, project-based
assessment

๓) Performing office diagnostic procedures
๔) Diagnose diseases
๕) Providing non-surgical therapy
๖) Performing non-operating room surgery
๗) Performing surgery
๘) Consultation
Competency
Patient care
Medical
knowledge
Practice based
learning &
improvement
Interpersonal &
communication
skills
Professionalism
System based
practice

EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8








































































๒. Clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคหรือภาวะทางจักษุวทิ ยาทีพ่ บบ่อยและมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องรู/้ ดูแล
รักษาเบือ้ งต้น ได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ โรคหรือภาวะทางจักษุวทิ ยาทีพ่ บน้อยกว่าระดับ ๑ และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
ควรรู/้ ดูแล รักษาได้ภายใต้การแนะนาหรือควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ ๓ โรคหรือภาวะทางจักษุวทิ ยาทีซ่ บั ซ้อนซึง่ แพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้หรือสามารถ
เรียนรู้ โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือฟงั บรรยาย
๓. Procedure skills
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ หัตถการแต่ละ
ประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้าน ต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
๗๗

ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้าน ควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้าน อาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)

Optic and refraction
Clinical skills
โรคหรือภาวะ
Refractive error and presbyopia
Contact lens fitting
IOL selection
Low vision diagnosis and management

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓



Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ

ระดับ ๑


Refraction

ระดับ ๒

ระดับ ๓

Lens and cataract
Clinical skills
โรคหรือภาวะ
Simple cataract
Perioperative management of cataract surgery
Complications of cataract surgery
Complicated cataract

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓



Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ
Phacoemulsification with intraocular lens
implantation
ECCE/MICS with intraocular lens implantation
Laser YAG capsulotomy
ICCE
Cataract surgery in complicated case

๗๘

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓






Cornea and external disease
Clinical skills
โรคหรือภาวะ
Conjunctivitis, infectious keratitis
Ocular allergy
Dry eye
Pterygium / pinguecula
Meibomian gland dysfunction
Trauma to conjunctiva or cornea
Episcleritis
Tumor (ocular surface neoplasia (OSSN)
Immune related keratitis
Scleritis
Stevens-Johnson disease
Persistent epithelial defect
Limbal stem cell deficiency
Congenital diseases
Corneal dystrophy / ectatic diseases
(keratoconus)

ระดับ ๑








ระดับ ๒

ระดับ ๓










Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ
Corneal / conjunctival scraping
Pterygium excision with graft
Corneal laceration repair
Conjunctival biopsy/tumor excision
Conjunctival tumor excision
Corneal gluing
Penetrating keratoplasty
Lamellar keratoplasty
Keratorefractive surgery

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓








๗๙

Pediatric ophthalmology and strabismus
Clinical skills
โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑






Amblyopia
Horizontal strabismus
Leukocoria
Retinopathy of prematurity
Diagnosis and management of epiphora
Retinoblastoma
Inherited retinal and metabolic diseases
Vertical / complex deviation
Childhood nystagmus

ระดับ ๒

ระดับ ๓






Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ
Basic examination technique for strabismus
Visual assessment/refraction of pediatric patient
Eye examination under sedation/anesthesia
I&C hordeoulm/chalazion under anesthesia
Perform muscle surgery for horizontal deviation
Probing in children
Perform muscle surgery for vertical/complex
deviation
Cataract extraction in children
Laser for retinopathy of prematurity

ระดับ ๑





ระดับ ๒

ระดับ ๓







Glaucoma
Clinical skills
โรคหรือภาวะ
Basic aspects in glaucoma
Aqueous humor dynamics
Intraocular pressure

ระดับ ๑


๘๐

ระดับ ๒

ระดับ ๓





Gonioscopy
Optic nerve head interpretation
Glaucomatous visual field interpretation
Episcleral venous pressure
Clinical aspects in glaucoma
Primary open angle glaucoma
Ocular hypertension
Primary angle closure glaucoma
Medical management of glaucoma
Glaucoma suspect
Secondary open angle glaucoma
Plateau iris syndrome
Secondary angle closure glaucoma
Childhood glaucoma












Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ
Laser in glaucoma
Peripheral iridotomy
Laser suture lysis
Iridoplasty
Surgery & procedures
Trabeculectomy
Cyclodestructive procedure
Surgical iridectomy
Combined cataract surgery and trabeculectomy

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓









Retina and vitreous
Clinical skills
โรคหรือภาวะ
Basic retinal examination techniques
(Ophthalmoscopy, special lens, fundus mapping)
๘๑

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓

Acquired diseases affecting the macula
Retinal vascular diseases
Peripheral retinal abnormalities
Diagnosis of retinal detachment
Initial management of posterior segment trauma
Diagnosis & initial management of
endophthalmitis
Interpretation of investigations in vitreoretinal
disease such as FFA
Choroidal diseases (choroidal tumor)
Hereditary macular disorders











Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ
Laser panretinal photocoagulation (PRP)
Laser retinopexy
Intravitreal tapping and injection
Par planar vitrectomy
Scleral buckling procedure
Pneumatic retinopexy

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓





Neuro-ophthalmology
Clinical skills
โรคหรือภาวะ
Decreased vision in optic neuropathy
Color vision
Double vision
Pupil abnormalities
Non-organic ophthalmic disorder
Transient visual loss
Neurological eye lid abnormalities
Systemic disorder with neuro-ophthalmological signs
Facial abnormalities
๘๒

ระดับ ๑






ระดับ ๒






ระดับ ๓





Higher cortical/ supranuclear disorder
Nystagmus and abnormal eye movement
Ocular and facial pain and headache
Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ
Botulinum toxin injection for therapy
(therapeutic Botulinum toxin injection)

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓



Intraocular inflammation and uveitis
Clinical skills
โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑


Anterior uveitis
Intermediate uveitis
Posterior uveitis
Panuveitis
Complication of uveitis

ระดับ ๒

ระดับ ๓






Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ
Subconjunctival/ subtenon/periocular injection of
medication
Anterior chamber tapping and injection
Ultrasound of posterior segment

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓





Orbit, eyelids and lacrimal system
Clinical skills
โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

Orbit
Inflammation/ infection
Trauma and malformations
Congenital orbital anomalies
Anophthalmic socket
Neoplasms

ระดับ ๒

ระดับ ๓






๘๓

Eyelids
Inflammation/ infection
Trauma
Malposition
Neoplasms
Congenital anomalies
Lacrimal system
Inflammation/ infection
Acquired nasolacrimal duct obstruction
Trauma
Congenital nasolacrimal duct obstruction
Neoplasms












Procedure skills
ชนิ ดของหัตถการ

ระดับ ๑

Lacrimal irrgation
Upper lid blepharoplasty
External dacryocystorhinostomy
Eyelid malposition assessment and correction
Enucleation/ Evisceration
Simple eyelid repair/ reconstruction
Ptosis correction
Repair canalicular tear



๘๔

ระดับ ๒

ระดับ ๓










ภาคผนวกที่ ๕
การทางานวิ จยั เพื่อวุฒิบตั รสาขาจักษุวิทยา
และ
การขอรับรองวุฒิบตั รสาขาจักษุวิทยา ให้มีคณ
ุ วุฒิเทียบเท่าปริ ญญาเอก
การทางานวิ จยั เพื่อวุฒิบตั รสาขาจักษุวิทยา
๑. ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งทีแ่ พทย์ประจาบ้านจักษุวทิ ยา
ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ และ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัตผิ ทู้ จ่ี ะได้รบั วุฒบิ ตั รฯ เมือ่
สิน้ สุดการฝึกอบรม ดังนัน้ สถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจาบ้าน
ของสถาบันตนเอง ตัง้ แต่การเตรียม โครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้ สุดการทางานวิจยั ทัง้ นี้สถาบันฝึกอบรมต้อง
มีระบบในการดูแลความคืบหน้า ของงานวิจยั เพือ่ ให้มกี ารกากับดูแลอย่างทัวถึ
่ ง
๒. องค์ประกอบของงานวิ จยั
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรือ cross
sectional อย่างน้อย ๑ เรือ่ ง หรือทา systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรือ่ งในระหว่างการ ปฏิบตั ิ
งาน ๓ ปี โดย เป็ นผูว้ จิ ยั หลัก/ร่วม งานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
 จุดประสงค์ของการวิจยั
 วิธกี ารวิจยั
 ผลการวิจยั
 การวิจารณ์ผลการวิจยั
 บทคัดย่อ

๘๕

๓. คุณลักษณะของงานวิ จยั
๓.๑. เป็ นผลงานทีร่ เิ ริม่ ใหม่ หรือเป็ นงานวิจยั ทีใ่ ช้แนวคิดทีม่ กี ารศึกษามาก่อนทัง้ ใน และ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
๓.๒. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผดู้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจยั ใน มนุษย์และ good clinical practice (GCP)
๓.๓. งานวิจยั ทุกเรือ่ งต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๓.๔. งานวิจยั ทุกเรือ่ ง ควรดาเนินภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ทีถ่ ูกต้อง และ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
๓.๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
๔. สิ่ งที่ต้องปฏิ บตั ิ สาหรับการดาเนิ นการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วย
๔.๑. เมือ่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทาวิจยั ตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด
๔.๒. เมือ่ มีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ว่ ยหรือผูแ้ ทนเพือ่ ให้ยนิ ยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้สาเนาแก่
ผูป้ ว่ ย หรือผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ ชุด
๔.๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอกหรือผูป้ ว่ ยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ว่ ย
๔.๔. การตรวจหรือรักษาเพิม่ เติมจากโครงการวิจยั ทีผ่ า่ นการอนุมตั แิ ล้ว โดยการกระทาดังกล่าว
ไม่ได้เป็ น ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้น
ได้มกี ารระบุและอนุมตั ใิ นโครง การวิจยั แล้ว
๔.๕. กรณีทโ่ี ครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาทีเ่ พิม่ เติมจากการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ทอ่ี าจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรกั ษาผูป้ ว่ ย ให้ดาเนินการแจ้งคณะ
กรรมการจริยธรรมการ วิจยั เพือ่ วางแผนแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบต่อไป
๔.๖. หากเกิดกรณีอ่นื นอกเหนือการคาดการณ์ ให้รบี ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีทไ่ี ม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลัก พืน้ ฐาน ๓ ข้อ
ของจริยธรรมทางการ แพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๔.๖.๑.การถือประโยชน์สขุ ของผูป้ ว่ ยเป็นหลักและการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผูป้ ว่ ย
๔.๖.๒.การเคารพสิทธิของผูป้ ว่ ย
๔.๖.๓.การยึดมันในหลั
่
กความเสมอภาคของทุกคนในสังคมทีจ่ ะได้รบั บริการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน
๕. กรอบการดาเนิ นงานวิ จยั ในเวลา ๓ ปี แต่ละสถาบันควรกาหนดกิจกรรมการวิจยั ตามลาดับดังนี้
ประเภทกิ จกรรม

จัดเตรียมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
๘๖










จัดทาโครงร่างงานวิจยั
แก้ไขโครงร่างงานวิจยั
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
เริม่ เก็บข้อมูล
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั เป็ นระยะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ทป่ี รึกษาปรับแก้ไข
จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน

การขอรับรองวุฒิบตั รสาขาจักษุวิทยา ให้มีคณ
ุ วุฒิเทียบเท่าปริ ญญาเอก
การรับรองคุณวุฒหิ รือวุฒกิ ารศึกษา วุฒบิ ตั ร (ว.ว.) สาขาจักษุวทิ ยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้
ถือ เป็ น สิทธิสว่ นบุคคลและของแต่ละสถาบันทีใ่ ห้การฝึกอบรม โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละ
สถาบันทีใ่ ห้ การฝึก อบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านแต่ละรายด้วย
หากแพทย์ประจาบ้านมีความประสงค์จะการรับรองคุณวุฒหิ รือวุฒกิ ารศึกษา วุฒบิ ตั ร (ว.ว.) สาขา
จักษุ วิทยา ให้เทียบเท่าปริญญาเอกเมือ่ จบการศึกษา แพทย์ประจาบ้านจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบ
เป็ นลาย ลักษณ์อกั ษร ตัง้ แต่เริม่ ฝึกอบรมว่าจะรับการฝึกอบรมทีม่ โี อกาสได้รบั ทัง้ ว.ว.และการรับรองวุฒ ิ
ดังกล่าว ซึง่ กรณีน้ี ผูเ้ ข้าอบรมจะต้อง มีผลงานวิจยั โดยทีเ่ ป็ นผูว้ จิ ยั หลัก และผลงานนัน้ ต้องได้รบั การตีพมิ พ์
ในวารสารทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ ในระดับชาติหรือ นานาชาติ ทีม่ คี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในกรณีท่ี (ว.ว.) สาขาจักษุได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ ห้ามใช้คาว่า
Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒ ิ หรือวุฒกิ ารศึกษา และห้ามเขียนคาว่า ดร. นาหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบันการศึกษา สามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ผไู้ ด้รบั การเทียบคุณวุฒเิ ป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรการ ศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็ น
วุฒกิ ารศึกษาประจาสถานศึกษา ดังนัน้ วุฒบิ ตั รฯ ทีไ่ ด้รบั การรับรองวุฒกิ ารศึกษานี้ อาจจะมีคาว่า
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านัน้



๘๗

ภาคผนวกที่ ๖
Milestones การฝึ กอบรมจักษุวิทยา
L1 = Level 1 คือ สามารถปฏิบตั ไิ ด้เองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ อย่างใกล้ชดิ
L2 = Level 2 คือ สามารถปฏิบตั ไิ ด้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
L3 = Level 3 คือ สามารถปฏิบตั ไิ ด้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
L4 = Level 4 คือ สามารถปฏิบตั ไิ ด้เองและอาจควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่าให้ปฏิบตั ไิ ด้
EPA (Entrustable professional activities)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pterygium excision
Ectropion/entropion correction
ECCE with IOL implantation
Upper blepharoplasty
Corneal/scleral laceration repair
External dacryocystorhinostomy
Muscle surgery to correct horizontal deviation
Phacoemulsification with IOL implantation

DOP (Direct observe procedural skill)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Subconjunctival/subtenon/periocular injection
Corneal / conjunctival scraping
Refraction
Lacrimal irrigation
Anterior chamber tapping/injection
Laser peripheral iridotomy
Nd:YAG laser posterior capsulotomy
Ultrasound of posterior segment
๘๘

ระดับขัน้ การฝึ กอบรม
ชัน้ ปีท่ี 1 ชัน้ ปีท่ี 2 ชัน้ ปีท่ี 3
L3 #1
L3 #1
L3 #1
L3 #1
L3 #1
L3 #1
L3 #1
L3 #1
ระดับขัน้ การฝึ กอบรม
ชัน้ ปีท่ี 1 ชัน้ ปีท่ี 2 ชัน้ ปีท่ี 3
S #1
S #1
S #1
S #1
S #1
S #1
S #1
S #1

9. Laser PRP
10. Laser retinopexy
11. Vitreous tap and injection
12. Trabeculectomy
(S = Satisfied)

S #1
S #1
S #1
S #1

๘๙

EPA 1: Pterygium Excision/ conjunctival autograft
เมือ่ สิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน.................................................
วันที.่ ................................................
ถูกต้อง
ถูกต้อง สมบูรณ์
ไม่ถกู ต้อง /
บางส่วน / ไม่ แก้ปญั หาได้ (ถ้า
ไม่ปฏิบตั ิ
สมบูรณ์
มี)

หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. ทราบข้อบ่งชีแ้ ละสรุปปญั หาผูป้ ว่ ยได้
1.3. สามารถชีแ้ จงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทาหัตถการได้
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
2.1. การเตรียมตาทีจ่ ะผ่าตัด (topical, peribulbar or retrobulbar
anesthesia)
3. Intraoperative
3.1. Subconjuctival anesthesia (injected with local anaesthetic
containing adrenaline under the conjunctiva)
3.2. Pterygium excision (bare sclera technique with minimal
cauterization)
3.3. Tenon’s capsule removal
3.4. Conjunctival autograft preparation
3.5. Conjunctival reposition or Conjunctival graft suturing technique
4. Postoperative
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdekand medication
4.3. Follow-up
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน

........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

๙๐

EPA 2 : Ectropion/Entropion correction
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน.................................................
วันที.่ ................................................

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. สามารถสรุปปญั หาผูป้ ว่ ยได้
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
3. Intraoperative
3.1. Incision planning
3.2. Local anesthesia
3.3. Technique
3.4. Complication awareness and management
4. Postoperative
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdek
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้า
มี)

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม …………………………………......…...………
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์)................................................ (ตัวบรรจง)

๙๑

EPA 3: ECCE with IOL implantation
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน.................................................
วันที.่ ................................................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
2.1 Pkemedeiate n
2.2 IOL selection
2.3 Local anesthesia (choice and technique)
3. Intraoperative
3.1. Patient position
3.2. Surgical technique
3.2.1. Conjunctival peritomy
3.2.2. Paracentesis incision
3.2.3. Capsulotomy
3.2.4. Corneoscleral incision
3.2.5. Nucleus expression
3.2.6. Cortex removal
3.2.7. IOL insertion
3.5 Complication awareness and management
4. Postoperative
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdek
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...………………………………………………………............................
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

๙๒

EPA 4: Upper blepharoplasty
เมือ่ สิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน.................................................
วันที.่ ................................................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปญั หาผูป้ ว่ ยได้
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
3. Intraoperative
3.1. Incision planning
3.2. Local anesthesia
3.3. Technique
3.3.1. Anatomical orientation
3.3.2. Tissue handle and preparation
3.3.3. Bleeding check
3.3.4. Wound closure
3.4 Complication awareness and management
4. Postoperative
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdek
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้อง สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...……………………………………………………………
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

๙๓

EPA 5: Cornea / Scleral laceration repair
เมือ่ สิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน.................................................
วันที.่ ................................................
ไม่ถกู ต้อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปญั หา และเลือกการรักษาทีเ่ หมาะสม
ให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ถกู ต้อง
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
2.1. การเตรียมตัวสาหรับผ่าตัด under general anesthesia
2.2 การเตรียมทางตา
2.3 การให้ยาก่อนผ่าตัด
3. Intraoperative stage
3.1. เริม่ เย็บตรงกึง่ กลาง wound แบ่งแผล 2 ด้านให้เท่ากัน
และเย็บ wound ทีข่ อบเป็ นลักษณะขาดแบบตัง้ ฉาก
ก่อน wound ทีข่ อบเป็ นแบบ flap
3.2. เย็บในทิศทางตัง้ ฉากกับ wound ความยาว bite 1.5-2
มิลลิเมตร ลึก ของความหนาของ %58-58stroma
3.3. ใช้เทคนิค simple interrupted sutures
3.4. เช็ค wound ทีเ่ ย็บเรียบร้อยแล้วว่ามี watertight
closure
4. Postoperative care
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdek
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

๙๔

EPA 6: External dacryocystorhinostomy
เมือ่ สิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน.................................................

วันที.่ ................................................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้า
มี)

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปญั หาผูป้ ว่ ยได้
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
3. Intraoperative
3.1. Local anesthesia
3.2. Technique
3.2.1. Incisionand laikemal sai nkenakate n
3.2.2. Osteotomy
3.2.3. Nasal flap and lacrimal sac preparation
3.2.4. Flap secure
3.2.5. Bicanalicular stent intubation
3.2.6. Bleeding check
3.2.7. Wound closure
3.5. Complication awareness and management
4. Postoperative
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdek
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...……………………………………………………………………………………
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

๙๕

EPA 7: Muscle surgery to correct horizontal deviation
เมือ่ สิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน...................................
วันที.่ .......................................
ไม่ถกู ต้อง
/ ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน
/ ไม่สมบูรณ์

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจตา refraction
1.2. วัดมุมเขทัง้ ไกลและใกล้
1.3. สามารถสรุปปญั หาผูป้ ว่ ยและวางแผนการผ่าตัดและ
ดูแลต่อเนื่อง
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
3. Intraoperative
3.1. Patient orientation and position
3.2. Local anesthesia
3.3. Surgical area preparation and sterile technique
3.4. Technique
3.4.1. Conjunctival incision
3.4.2. Sutured muscle and stop bleeding
3.4.3. Dis-insert muscle
3.4.4. Re-insert muscle
3.4.5. Conjunctival wound closure
3.5. Complication awareness and management
4. Postoperative
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdek and care
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...………………………………………………………………
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

๙๖

EPA 8: Phacoemulsification with IOL implantation
เมือ่ สิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน.................................................

วันที.่ ................................................

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปญั หาผูป้ ว่ ยได้
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
2.2 IOL selection
2.3 Local anesthesia (choice and technique)
3. Intraoperative
3.1. Patient position
3.2. Phaco machine setting
3.3. Technique
3.3.1. Capsulorrhexis
3.3.2. Hydrodissection
3.3.3. Nuclear sculpting and remove
3.3.4. Irrigation and aspiration
3.3.5. IOL implantation
3.6 Complication awareness and management
4. Postoperative
4.1. gnekateee n te tarenO
4.2. r st nekateee kdek
5. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน
6. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
 Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

ชื่ออาจารย์ผปู้ ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

๙๗

DOPS 1: Subconjunctival/Subtenon/periocular injection
เมือ่ สิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน ..................................................................

วันที.่ ......................................................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้อง
บางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปญั หาได้
(ถ้ามี)

1. เตรียมอุปกรณ์
-syringe 1ml (subconjunctiva)
-syringe 3 ml (subtenon, periocular)
-เข็ม27/30G
-ยาทีใ่ ช้ในการฉีด
-อาจร่วมกับ eye retractor/ forceps/ กล้อง microscope/eye
loupe
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจ ให้ความร่วมมือในการทาหัตถการ และ
ให้ผปู้ ว่ ยลงนามในหนังสือยินยอม
2.2 ตรวจสอบชื่อ สกุลของผูป้ ว่ ย, ตาข้างทีท่ าหัตถการ
2.3 หยอดยาชา
2.4 position
3. เทคนิคการฉีดยา
3.1 sterile technique
3.2 ขัน้ ตอนถูกต้อง
4. บอก i mnleiate n ได้ รูว้ ธิ แี ก้ไข วิธปี ้ องกันรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม …………………………………......…...…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ผ่าน*

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)
การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

.............................................. (ตัวบรรจง)

๙๘

DOPS 2: Corneal /conjunctival scraping
เมือ่ สิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน ........................................................ วันทีป่ ระเมิน ..............................................
ไม่ถกู ต้อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบาง
ถูกต้องสมบูรณ์
ส่วน/ ไม่สมบูรณ์ แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมอุปกรณ์ (e.g., Kimura spatula , Blade no.15 )
1.2 เตรียม plate culture / culture media ได้เหมาะสม
1.3 เตรียม glass slide สาหรับการย้อมสี
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจวิธกี ารและให้ความร่วมมือในการทา
หัตถการ
3. เทคนิคการ scraping
3.1 หยอดยาชา
3.2 เลือกตาแหน่งในการ scraping ได้เหมาะสม
3.3 เลือกใช้เครือ่ งมือได้ถกู ต้องเหมาะสม
3.4 เก็บ specimen ได้เพียงพอ/เหมาะสม
3.5 ลงทะเบียนส่งสิง่ ตรวจของผูป้ ว่ ยให้ชดั เจน (ชื่อ เวลา ชนิด
สิง่ ทีส่ ง่ ตรวจ)
4. การแปลผล
4.1 เลือกส่งเพาะเชือ้ ตามอาการ และอาการแสดงของโรคที่
สงสัยได้อย่างเหมาะสม
4.2 เลือกย้อมสีสงิ่ ตรวจตามอาการและอาการแสดงของโรคที่
ส่งตรวจได้เหมาะสม และสามารถแปลผลได้
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม …………………………………......…...……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………..
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ผ่าน*

อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

.............................................. (ตัวบรรจง)

๙๙

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่
ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

DOPS 3: Refraction
เมือ่ สิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน ..................................................................

วันที.่ ......................................................
ไม่ถกู ต้อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน/
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมเครือ่ ง Retinoscopy
1.2 เตรียม Trial lens set
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจวิธกี ารและให้ความร่วมมือในการทาหัตถการ
3. เทคนิคการ Refraction
3.1 ลดแสงในห้องลง
3.2 ใช้ตาขวาตรวจตาขวา ตาซ้าย ตรวจตาซ้าย
3.3 บอกให้ผปู้ ว่ ยใช้ตาอีกข้างทีไ่ ม่ได้ตรวจมองไปทีไ่ กลๆ (fixate on
a distant target)
3.4 จับด้าม retinoscope โดยใช้หวั แม่มอื ดัน sleeve ให้ได้แสงทีเ่ ป็ น
divergence และกวาดลาแสงในแนวตัง้ และแนวนอน
3.5 working distance เท่ากันตลอดการตรวจ นังตรวจโดยตาผู
่
ป้ ว่ ย
และ ผูต้ รวจอยูใ่ นระดับเดียวกัน
3.6 ดู red reflex ว่า move แบบไหน (with or against)
3.7 add minus or plus sphere until neutralizes ในแกนตัง้
3.8 add minus or plus sphere until neutralizes ในแกนนอน
3.9 ค่า refraction ทีไ่ ด้คอื เอาค่าเลนส์ทว่ี ดั ได้ แล้วหักลบกับ working
distance
3.10 ผลการตรวจและการบันทึกผล

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
………………………………......…...………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ผ่าน*

อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

.............................................. (ตัวบรรจง)

๑๐๐

DOPS 4: Lacrimal irrigation
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน ..................................................

วันที.่ ......................................................
ไม่ถกู ต้อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้อง
ถูกต้องสมบูรณ์
บางส่วน/
แก้ปญั หาได้
ไม่สมบูรณ์
(ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมอุปกรณ์ laikemal ekkeOate n (iannula, sykenOe)
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการทาหัตถการ
2.2 หยอดยาชา
2.3 Position
3. เทคนิคการ irrigation
3.1 Sterile technique
3.2 ขัน้ ตอนถูกต้อง
3.3 ประเมิน บันทึก และแปลผล
4. ทราบ complications
4.1 บอก complication ได้ รูว้ ธิ กี ารแก้ไข วิธปี ้ องการและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...………………………………………………………………….........................
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ผ่าน*

อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่
ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

.............................................. (ตัวบรรจง)

๑๐๑

DOPS 5: Anterior chamber tapping/injection
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน...................................................

วันที.่ ......................................................
ไม่ถูกต้อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้อง
บางส่วน/ ไม่
สมบูรณ์

ถูกต้อง
สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้
(ถ้ามี)

1. เตรียมอุปกรณ์
-syringe 1ml
-เข็ม27/30G
-ยาทีใ่ ช้ฉีด(กรณี injection)
-eye retractor
-กล้องmicroscope
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจ ให้ความร่วมมือในการทาหัตถการ
และให้ผปู้ ว่ ยลงนามในหนังสือยินยอม
2.2 ตรวจสอบชื่อ สกุลของผูป้ ว่ ย, ตาข้างทีท่ าหัตถการ
2.3 หยอดยาชา
2.4 position
3. เทคนิคการ tannenO/enjeite n
3.1 Sterile technique
3.2 ขัน้ ตอนถูกต้อง
4. บอกi mnleiate n ได้, รูว้ ธิ แี ก้ไข, วิธปี ้ องกันรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม …………………………………......…...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………

ผ่าน*

ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

............................................. (ตัวบรรจง)

๑๐๒

DOPS 6: Laser peripheral iridotomy
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน
วันที.่ ......................................................
........................................................
ไม่ถกู ต้อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน/
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมเครือ่ ง laser เหมาะสมตามเทคนิค เช่น Qswitched Nd:YAG, frequency-doubled Nd:YAG หรือ
argon
1.2 เตรียม laser contact lens
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อดีขอ้ เสีย ทางเลือกการรักษา
ความเสีย่ ง และภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กีย่ วกับการ laser
2.2 ตรวจสอบผูป้ ว่ ย/ ลงนามในหนังสือยินยอม
(informed consent)
2.3 การให้ยาหยอดก่อน laser
2.4 จัดท่าผูป้ ว่ ย
3. เทคนิคการ laser
3.1 Sterile technique
3.2 สามารถเลือกใช้ parameter และเทคนิคทีเ่ หมาะสม
4. การดูแลหลังการ laser
4.1 การป้องกันและเฝ้าระวังผลข้างเคียงเช่น IOP spike,
bleeding
4.2 การให้ยาและนัดติดตามหลังรักษา
5. บอก complication ได้ รูว้ ธิ แี ก้ไข วิธปี ้ องกันและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...……………………………………………………………………...................................

ผ่าน*

ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ

อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

.............................................. (ตัวบรรจง)

ไม่ผา่ น

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

๑๐๓

DOPS 7: Nd:YAG Laser posterior capsulotomy
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน ..................................................................

วันที.่ ......................................................
ไม่ถกู ต้อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน/ ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมเครือ่ ง Nd:YAG laser
1.2 เตรียม laser contact lens
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อดีขอ้ เสีย ทางเลือกการรักษา ความเสีย่ ง
และภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กีย่ วกับการ laser และขอ informed
consent
2.2 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจวิธกี ารและให้ความร่วมมือในการทา
หัตถการ
2.3 หยอดยาชา
2.4 จัดท่าผูป้ ว่ ย
3. เทคนิคการ laser
3.1 Sterile technique
3.2 ปรับค่าพลังงานเลเซอร์
3.3 ตาแหน่งการ focus และวิธกี าร laser
3.4 ผลการรักษาและการบันทึกผล
4. การดูแลหลังการ laser
4.1 การป้องกันและเฝ้าระวังผลข้างเคียงเช่น IOP spike
4.2 การให้ยาและนัดติดตามหลังรักษา
5. บอก complication ได้ รูว้ ธิ กี ารแก้ไข วิธปี ้ องกันและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...……………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ผ่าน*

อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

.............................................. (ตัวบรรจง)

๑๐๔

DOPS 8: Ultrasound of posterior segment
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน.............................

วันทีป่ ระเมิน.........................................
ไม่ถกู ต้อง/ ถูกต้องบางส่วน/ ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่ปฏิบตั ิ
ไม่สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

หัวข้อการประเมิน
1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 การเตรียมเครือ่ ง ultkas und และอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 ระบุช่อื ผูป้ ว่ ยและตาข้างทีจ่ ะทาการตรวจ
2.2 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจวิธกี ารตรวจ
2.3 จัดท่าผูป้ ว่ ย
3. เทคนิคการตรวจ Ultkas und
3.1 วาง probe และ orientation ได้เหมาะกับพยาธิสภาพที่
ทาการตรวจ
3.2 ใช้ sikeenenO teihneque
(4 tkanseekse sians, 2 axeal sians) เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
3.3 บันทึกผลการตรวจ
3.4 การแปลผลการตรวจ
4.การดูแลหลังการตรวจ
4.1 การทาความสะอาดผูป้ ว่ ยและอุปกรณ์หลังการตรวจ
4.2 ทักษะการสือ่ สารและการแจ้งผลการตรวจแก่ผปู้ ว่ ย

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...……………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผา่ น
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
อาจารย์ผปู้ ระเมิน
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
................................................(ลายเซ็นต์)

2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

.............................................. (ตัวบรรจง)

๑๐๕

DOPS 9: PRP panretinal photocoagulation
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน.............................

วันทีป่ ระเมิน.............................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน
/ ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 การเตรียมเครือ่ งเลเซอร์
1.2 การเลือกใช้และการเตรียมเลนส์
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อดีขอ้ เสีย และภาวะ แทรกซ้อน
2.2 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจวิธกี ารและให้ความร่วมมือ
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของตาข้างทีจ่ ะทาหัตถการ
2.4 หยอดยาขยายม่านตาและตรวจสอบขนาดรูมา่ นตา
2.5 หยอดยาชา
2.6 จัดท่าผูป้ ว่ ย
3. เทคนิคการ laser
3.1 3.1 การปรับค่าพลังงานเลเซอร์
3.11 3.2 ตาหน่งการ focus และวิธกี ารเลเซอร์
3.3 การบันทึกผล
4. การดูแลหลังการเลเซอร์และการติดตามผล
5. บอก complication ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ วิธกี ารแก้ไขและป้องกัน
6. ทักษะการสือ่ สารทีม่ ตี ่อผูป้ ว่ ยและทีมการรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...……………………………………………………………………………………….……
ผ่าน*

ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ผปู้ ระเมิน

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ

................................................(ลายเซ็นต์)
.............................................. (ตัวบรรจง)

การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

๑๐๖

DOPS 10: Laser retinopexy
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน .............................................................

วันที.่ .........................................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 การเตรียมเครือ่ งเลเซอร์
1.2 เลือกใช้และการเตรียมเลนส์
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อดีขอ้ เสีย และภาวะแทรกซ้อน
2.2 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจวิธกี ารและให้ความร่วมมือ
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของตาข้างทีจ่ ะทาหัตถการ
2.4 หยอดยาขยายม่านตาและตรวจสอบขนาดรูมา่ นตา
2.5 หยอดยาชา
2.6 จัดท่าผูป้ ว่ ย
3. เทคนิคการ laser
3.1 การปรับค่าพลังงานเลเซอร์
3.2 ตาแหน่งการ focus และวิธกี ารเลเซอร์
3.3 การบันทึกผล
4. การดูแลหลังเลเซอร์และการติดตามผล
5. บอก complication ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รูว้ ธิ กี ารแก้ไข และวิธี
ป้องกัน
6. ทักษะการสือ่ สารทีม่ ตี ่อผูป้ ว่ ยและทีมการรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………...………………………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ผ่าน*

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ

อาจารย์ผปู้ ระเมิน
................................................(ลายเซ็นต์)

.............................................. (ตัวบรรจง)

ไม่ผา่ น

การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

๑๐๗

DOPS 11: Intravitreal injection
เมือ่ สิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน .....................................................

วันที.่ ......................................................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน / ไม่ ถูกต้องสมบูรณ์
สมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมพร้อมก่อนทาหัตถการ
1.1 การเตรียมอุปกรณ์
1.2 เลือกใช้ยาเหมาะสมต่อโรค (ชนิดและปริมาณยา)
2. การเตรียมผูป้ ว่ ย
2.1 อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อดี ข้อเสียและภาวะแทรกซ้อน
2.2 อธิบายผูป้ ว่ ยให้เข้าใจวิธกี ารและให้ความร่วมมือ
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของตา ข้างทีจ่ ะทาหัตถการ
2.4 หยอดยาชา
2.5 จัดท่าผูป้ ว่ ย
3. เทคนิคการฉีด
3.1 asentei teihneque
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของตาข้างทีฉ่ ีด
3.3 ตาแหน่งการฉีด
3.4 เทคนิคการฉีด
4. การดูแลหลังการฉีดยา และการติดตามผล
6. บอกภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รูว้ ธิ กี ารแก้ไขและ
ป้องกัน
7. บันทึกผลการทาหัตถการ
8. การสือ่ สารต่อผูป้ ว่ ยและทีมผูใ้ ห้การรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………

ผ่าน*

ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ

อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

.............................................. (ตัวบรรจง)

๑๐๘

DOPS 12: Trabeculectomy
เมือ่ สิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน ..................................................................

วันที.่ ....................................................
ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบตั ิ

หัวข้อการประเมิน

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปญั หาได้ (ถ้ามี)

1. การประเมินผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด (eg. ตรวจสอบบุคคล, ข้อบ่งชีใ้ นการ
ผ่าตัด อธิบายผูป้ ว่ ยและญาติให้เข้าใจ และให้ผปู้ ว่ ยลงนามในหนังสือ
ยินยอม)
2. การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด ( Systemic condition, ocular
condition, premedication
3. Intraoperative
3.1 Conjunctival management
3.2 Scleral flap management
3.3 Antifibrotic application
3.4 Corneo-sclerectomy/ Surgical iridectomy
3.5 Anterior chamber management
3.6. ลาดับขัน้ ตอนถูกต้อง
4. Postoperative management (eg. gnekateee n te tarenO/
r st nekateee kdek และนัดติดตามหลังรักษา )
5. บอก complication ทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างและหลังผ่าตัดได้ รูว้ ธิ กี าร
แก้ไข วิธปี ้ องกันและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………

ผ่าน*

ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ

อาจารย์ผปู้ ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

การประเมิ นระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่
ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า

.............................................. (ตัวบรรจง)

๑๐๙

ภาคผนวกที่ ๗
การวัดและประเมิ นผลเพื่อวุฒิบตั รสาขาจักษุวิทยา

การประเมินเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวทิ ยา
เป็ นการประเมินเพือ่ การสอบวุฒบิ ตั รฯ สาขาจักษุวทิ ยา ซึง่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาจักษุ
วิทยา ทีแ่ พทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแล เป็ นผูด้ าเนินการจัดให้มกี ารสอบวุฒบิ ตั รฯ ในเดือน
กรกฎาคม ของทุกๆ ปี โดยทีค่ ุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิ ์เข้ารับการสอบเพือ่ วุฒบิ ตั ร วิธกี ารวัดและประเมินผล
และเกณฑ์การตัดสินจะเป็ นไปตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั ร
เพือ่ แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑. คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิ นเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ
๑.๑. เป็ นผูผ้ า่ นการฝึกอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ และปีท่ี ๓ สาขาจักษุวทิ ยา พร้อม
หลักฐาน
๑.๒. กาลังรับการฝึกอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านปีท่ี ๓ และจะครบระยะเวลาฝึกอบรมก่อนวันสอบ
พร้อมหนังสือรับรองจากสถาบันทีฝ่ ึกอบรม
๑.๓. เป็ นแพทย์ใช้ทุน (แผน ข.) ทีป่ ฏิบตั งิ านเฉพาะสาขาจักษุวทิ ยา เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๒
เดือน ในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านทีไ่ ด้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
โดย ความเห็นชอบของแพทยสภา พร้อมหนังสือรับรองจากสถาบัน
๑.๔. สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
๒. เอกสารประกอบใบสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
๒.๑. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึกอบรมตามทีก่ าหนด
๒.๒. ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (full paper) หรือ รายงานผูป้ ว่ ย (case report) ฉบับสมบูรณ์ ซึง่ เป็ น
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั การลงพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ หรือ เคยเสนอผลงานวิจยั (free paper presentation or
scientific poster presentation) ในการประชุมวิชาการทางการแพทย์มาแล้ว พร้อมรายชื่อผูร้ บั รองในการ
๑๑๐

นาเสนอผลงาน หรือ ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ซง่ึ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจะลงพิมพ์ในวารสารทาง
การแพทย์ โดยมีหนังสือรับรองจากสานักพิมพ์
๒.๓. ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับผลงานวิจยั ของผูส้ มัคร
๓. วิ ธีการสอบประเมิ นเพื่อวุฒิบตั รประกอบด้วย
๓.๑. การสอบวัดผลวิชาพืน้ ฐานทางจักษุวทิ ยาจัดสอบวัดผลในระดับแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑
การประเมินใช้การสอบข้อเขียน
๓.๒. การสอบวัดผลในส่วนทีน่ อกเหนือจากวิชาพืน้ ฐานทางจักษุวทิ ยา จัดสอบวัดผลในระดับแพทย์
ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๓ ในเดือน กรกฎาคม ของทุกปี การประเมินใช้วธิ ี
๑) สอบข้อเขียน
๒) สอบปฏิบตั ทิ างคลินิก
๓) สอบปากเปล่า
๔) การสอบประเมินวิธอี ่นื ๆ ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ อฝส.

การพิ จารณาตัดสิ นการวัดและประเมิ นผลเพื่อวุฒิบตั รสาขาจักษุวิทยา ให้เป็ นไปตามประกาศของ
ราชวิ ทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย หรือโดยอยู่ในดุลยพิ นิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ สาขาจักษุวิทยาและถือเป็ นที่สิ้นสุด



๑๑๑

ภาคผนวกที่ ๘
วิ ธีการฝึ กอบรมตามสมรรถนะและการประเมิ นผล
๑. สมรรถนะการดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
กลุ่มงานจักษุวทิ ยาจัดตารางการฝึกอบรมให้แพทย์ประจาบ้านมี “clinical skill” สามารถดูผปู้ ว่ ยครอบคลุม
โรคตาทีจ่ าเป็นพบบ่อยและเป็ นปญั หาสาธารณสุขของประเทศ ตามบริบทของร.พ.ราชวิถี โดยมี
ความสามารถในแต่ละระดับดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู้
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
การประเมิ นผลการเรียนรู้
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑
- สามารถซักประวัติ และตรวจ
- บรรยายให้ความรูพ้ น้ื ฐานทาง - การสังเกตจากการปฏิบตั งิ านที่
ร่างกายทางจักษุ
จักษุวทิ ยา ในช่วงปฐมนิเทศ
OPD, IPD และ OR
- สามารถวินิจฉัยโรคทางจักษุ
แพทย์ประจาบ้านใหม่ ประจาปี
- การสังเกตจากการซักประวัติ
ทีพ่ บบ่อยและไม่ซบั ซ้อนได้
การศึกษาเพือ่ ปรับพืน้ ฐาน
และการตรวจร่างกาย
- สามารถวางแผนการรักษาโรค - สอนกระบวนการ ซักประวัติ
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนได้
และการตรวจร่างกาย ขณะทีจ่ ดั
- การลงบันทึกข้อมูลในเวช
ให้นงคู
ั ่ ก่ บั อาจารย์ทห่ี อ้ งตรวจโอพี ระเบียนผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน
ดีในช่วงเดือนแรก
- การให้ขอ้ มูลประวัติ
- ให้ดแู ลผูป้ ว่ ยด้วยตนเองในกรณี การตรวจร่างกายผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน โดยอยูภ่ ายใต้การ การตอบคาถาม การอภิปราย
ดูแลของแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ในกิจกรรม morning round,
๒, ๓ และอาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา
grandround
หรืออาจารย์ประจาสาย
- การสอบ เช่น MCQ, slide
- การนาเสนอ morning round,
exam, oral examination
grand round ในตารางทา
กิจกรรมวิชาการ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ได้เรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ยจริง

๑๑๒

- มีทกั ษะในการทาหัตถการ
ขัน้ พืน้ ฐาน

แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๒ และ ๓
- สามารถวินิจฉัยโรคทางจักษุ
ทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ได้
- สามารถวางแผนการรักษาโรค
ทีซ่ บั ซ้อนได้

- มีทกั ษะในการทาหัตถการที่
ซับซ้อนกว่าขัน้ พืน้ ฐาน

- สอนพืน้ ฐานการทาหัตถการ
การใช้กล้อง microscope
และการใช้เครือ่ งมือผ่าตัดพืน้ ฐาน
เช่น suturing technique การใช้
Slit lamp
- จัด wet lab
- สอนทักษะพืน้ ฐานตาม EPA ที่
กาหนด โดยให้มภี ายใต้การ
ดูแลของแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี
๒, ๓ และอาจารย์
- ให้เข้าปฏิบตั งิ านที่ OPD ใน
ห้องหัตถการ โดยมีแพทย์ประจา
บ้านชัน้ ปีท่ี ๒, ๓ และอาจารย์ท่ี
รับปรึกษาหรืออาจารย์ประจาสาย
ให้คาแนะนา

- การประเมินการทาหัตถการ
พืน้ ฐาน
- การตรวจ log book โดยอาจารย์
ทีป่ รึกษาประจาชัน้ ปี ทุก ๓ เดือน
- การประเมิน wet lab
- การประเมิน EPA ภายในเดือน
ที่ ๑๒ ของการฝึก อบรม

- บรรยายให้ความรูท้ างจักษุวทิ ยา
การรักษาโรคทางตาทีซ่ บั ซ้อนขึน้
- ให้อสิ ระในการปฏิบตั งิ าน
การดูแลผูป้ ว่ ยในโรคทีซ่ บั ซ้อนขึน้
- ให้คาแนะนา การวางแผน
การรักษา การตรวจติดตามผล
การรักษา โดยแพทย์ประจาบ้าน
อาวุโส แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หรืออาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา
หรืออาจารย์ประจาสาย

- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ านที่
OPD, IPD และ OR
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
- การสังเกตจากการซักประวัติ
และการตรวจร่างกาย
- การลงบันทึกข้อมูลในเวช
ระเบียน
ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน
- การตอบคาถาม การอภิปราย
ในกิจกรรม morning round,
grand round
- การสอบ เช่น MCQ, short
essay,
slide exam
- การประเมินการทาหัตถการ
- การตรวจ log book โดยอาจารย์
ทีป่ รึกษาประจาชัน้ ปี ทุก๓ เดือน
- การประเมิน wet lab ตาหมู

- จัด wet lab ECCE ในตาหมู
- จัด wet lab Phaco ในตาหมู
- สอนทักษะทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ตาม
EPA
๑๑๓

- สามารถส่งต่อผูป้ ว่ ยได้อย่าง
เหมาะสม
- สามารถแนะนาป้องกันโรค
ทางจักษุและส่งเสริมสุขภาพตาที่
จาเป็ นได้

ทีก่ าหนดภายใต้การดูแลของ
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ๒, ๓ และ
อาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา
- ให้คาแนะนา การวางแผน
การรักษา การส่งต่อผูป้ ว่ ย
โดยอาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา
หรืออาจารย์ประจาสาย
- สอนวิธกี าร สอนการ
counseling ให้เป็ นตัวอย่าง ทัง้ ใน
OPD, IPD และ OR โดยอาจารย์
ทีร่ บั ปรึกษา หรืออาจารย์ประจา
สาย

- การประเมิน EPA

- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน

- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน

๒. ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วย
และสังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา จัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปีมมี าตรฐานการเรียนรูท้ งั ้ Basic science และ clinical
knowledge
มาตรฐานการเรียนรู้
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
การประเมิ นผลการเรียนรู้
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑
- เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สอนความรูพ้ น้ื ฐานทางจักษุ
- การสอบ MCQ, OSCE, oral
พืน้ ฐานทางจักษุวทิ ยา
วิทยา โดยคณาจารย์กลุ่มงาน
examination ของกลุ่มงานจักษุ
จักษุวทิ ยา และราชวิทยาลัยฯทุก วิทยา
ปีการศึกษา
- การสอบ basic science และ
clinical science ของราชวิทยาลัย
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑-๓
- เรียนและปฏิบตั งิ านในสาขาวิชา - สอนการปฏิบตั งิ านให้เป็ น
- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
เฉพาะทางต่างๆ ของจักษุวทิ ยา ตัวอย่างโดยอาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ หรืออาจารย์ประจาสาย
มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ - ให้อสิ ระในการปฏิบตั งิ าน
การดูแลผูป้ ว่ ย ภายใต้การดูแล
ของแพทย์ประจาบ้านอาวุโส
และอาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา
หรืออาจารย์ประจาสาย
๑๑๔

- เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ - จัดกิจกรรมวิชาการ morning
activity ของกลุ่มงานจักษุวทิ ยา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก
- ได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับ
- สอนหัตถการทางจักษุวทิ ยา
หัตถการทีเ่ หมาะสม
บนพืน้ ฐาน EPA ทีก่ าหนดไว้
- ให้อสิ ระในการปฏิบตั งิ าน
การดูแลผูป้ ว่ ย ภายใต้การดูแล
อาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา หรืออาจารย์
ประจาสาย

- การนาเสนอกิจกรรมวิชาการ
การอภิปรายปญั หาในกิจกรรมฯ
- การสอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรฯ
- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามสาย

๓. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based Learning and Improvement)
กลุ่มงานจักษุวทิ ยาจัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปีได้พฒ
ั นาตนเองและเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
มาตรฐานการเรียนรู้
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
การประเมิ นผลการเรียนรู้
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑-๓
- มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ - การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
แพทย์ประจาบ้านได้มี
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
และสหวิชาชีพ
ประสบการณ์ การเรียนรูใ้ นการ
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม และสห ตามสาย
วิชาชีพ เช่น กิจกรรม grand
- การประเมิน 360
round, interdepartment/
interhospital conference
- สอนการปฏิบตั งิ านให้เป็ น
ตัวอย่างโดยอาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา
หรืออาจารย์ประจาสาย
- ให้อสิ ระในการปฏิบตั งิ าน
การดูแลผูป้ ว่ ย ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา หรือ
อาจารย์ประจาสาย

- ปฏิบตั งิ านสอนแพทย์ได้

- สอน ปฏิบตั ิ ให้เป็ นตัวอย่าง
๑๑๕

- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน

- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

- สามารถทางานวิจยั ทางการ
แพทย์ได้

โดยอาจารย์ทร่ี บั ปรึกษา
หรืออาจารย์ประจาสาย
- มอบหมายหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา
เบือ้ งต้นเมือ่ นักเรียนแพทย์มี
ปญั หาในการดูแลผูป้ ว่ ย
- มอบหมายการสอนวิชาจักษุ
วิทยาเบือ้ งต้นที่ ได้รบั มอบหมาย
ให้แก่นกั เรียนแพทย์ได้ ตาม
หัวข้อทีก่ าหนดให้
- จัดอบรมปฐมนิเทศ
แพทย์ประจาบ้าน ปี ๑
ของรพ.ราชวิถี
- สอนการลงบันทึกเวชระเบียนใน
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
ช่วงปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้าน
- สอนวิธกี าร ลักษณะระบบการ
เขียนเวชระเบียน เช่น ใน OPD
card, แฟ้มผูป้ ว่ ย IPD,ใบหัตถการ
ใน OR ภายใต้การดูแลของแพทย์
ประจาบ้าน และอาจารย์ทร่ี บั
ปรึกษา หรือ อาจารย์
ประจาสาย
- จัดอบรมแพทย์ประจาบ้าน ปี ๑
ของรพ.ราชวิถี เกีย่ วกับการวิจยั
- ให้ทางานวิจยั ด้วยตนเองโดย
อิสระ สามารถเลือกหัวข้อการทา
วิจยั ด้วยตนเอง มีนกั สถิตใิ ห้
คาปรึกษา และอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิจยั

และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามสาย
- การประเมิน 360

- การประเมินเวชระเบียนโดย
กรรมการเวชระเบียนทุกเดือน

- การนาเสนอความก้าวหน้าใน
การทาวิจยั
- การนาเสนอผลงานวิจยั ในที่
ประชุมวิชการ
- การเขียนผลงานวิจยั ฉบับเต็ม

๔. ทักษะปฏิ สมั พันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑๑๖

กลุ่มงานจักษุวทิ ยาจัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
มาตรฐานการเรียนรู้
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑-๓
- ปฏิบตั งิ านสอนแพทย์ประจา
- จัดหมุนเวียนการทางานเป็ น ๓
บ้าน
สาย โดยให้มลี กั ษณะการเรียนรู้
ร่วมกัน แบบพีส่ อนน้อง การทา
เป็ นตัวอย่าง และดูแลน้อง ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษา
ประจาชัน้ ปี และอาจารย์ประจา
สาย
- นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ยและ
- จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น
อภิปรายปญั หาในกิจกรรม
morning activity, grand round,
วิชาการได้
interesting case ในการนาเสนอ
ข้อมูลผูป้ ว่ ย
- การประเมินการทากิจกรรม
วิชาการและการอภิปราย การ
วินิจฉัยการวางแผนการดูแลรักษา
การป้องกันการแก้ไขปญั หา

การประเมิ นผลการเรียนรู้
- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามสาย
- การประเมิน 360

- การประเมินการทากิจกรรม
วิชาการ

๕. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) กลุ่มงานจักษุวทิ ยาจัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี
มาตรฐานการเรียนรู้
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
การประเมิ นผลการเรียนรู้
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑-๓
- เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี ี - จัดให้แพทย์ประจาบ้านเป็น
- การมีสว่ นร่วมในการประชุม
การดูแลรักษาแบบบูรณาการทาง ส่วนหนึ่งของ PCT กลุ่มงานจักษุ PCT
การแพทย์
วิทยา (patient care team)
- พัฒนาตนเองให้มเี จตคติทด่ี ี
- สอนปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตัวอย่าง
- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
ระหว่างการปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ย โดยอาจารย์ในกลุ่มงานจักษุวทิ ยา และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
เช่น การตรงต่อเวลา ระเบียบวินยั - การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การปฏิบตั ติ ามกฏข้อบังคับ
ตามสาย
การเคารพ และให้เกียรติผอู้ ่นื
- การประเมิน 360
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และความซื่อสัตย์ เป็ นต้น
- ปฏิบตั ใิ ห้เป็นตัวอย่างโดย
๑๑๗

- มีการเรียนรูด้ า้ นจริยธรรมทาง
การแพทย์และสิทธิผปู้ ว่ ย

อาจารย์ในกลุ่มงานจักษุวทิ ยา ใน
เรือ่ งหลักการเคารพ และยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล
เช่นอายุ เพศ, วัฒนธรรม เช่น
ขนมธรรมเนียมปฏิบตั ิ เชือ้ ชาติ,
และศาสนา เช่น พระ นักบวช
ผูน้ าทางศาสนา ทัง้ เป็ นผูร้ ว่ มงาน
และผูป้ ว่ ย และญาติ
- ปฏิบตั ใิ ห้เป็นตัวอย่างเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี และสอนให้มี
ทัศนคติและพฤติกรรมให้
เหมาะสมโดยอาจารย์ในกลุ่มงาน
จักษุวทิ ยา

- การสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน
และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามสาย
- การประเมิน 360

๖. การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
กลุ่มงานจักษุวทิ ยาจัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปีมปี ระสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
การประเมิ นผลการเรียนรู้
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีท่ี ๑-๓
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล - จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น
- การนาเสนอกิจกรรมวิชาการ
กระบวนการคุณภาพ
grand round
การอภิปรายปญั หาในกิจกรรมฯ
และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านมีสว่ น
- การมีสว่ นร่วมในการประชุม
ร่วมใน PCT ของกลุ่มงานจักษุ
PCT
วิทยา
- ระบบประกันสุขภาพของชาติ
- จัดการสอน public health
- การสอบ clinical science
โดยราชวิทยาลัยฯ ใน clinical
ของราชวิทยาลัยฯ
science

๑๑๘

