
ก าหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตรแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น 

25-27 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

  
    เวลา 

วันท่ี 
08.00-08.30 น. 08.30-09.00 น. 09.00-10.00 น.  10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-13.30 น.  13.30-15.30 น. 15.30-16.00 น. 

25 เม.ย.61 ลงทะเบียน พิธีเปิด 
การอบรม 

- Pre-test 
 
- การพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขาจักษุ
และระบบ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ 
 

บรรยายความรู้ขั้น
พื้นฐานทางจักษุวิทยา 
- Review eye 
anatomy 
- Basic eye 
examination 
 

ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม : การ
ตรวจตาขั้นพ้ืนฐาน 

- Visual acuity(VA) 
- Relative afferent 
pupillary defect 
(RAPD) 
- Ocular media and 
fundus 
- Visual filed 
(confrontation Test) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

Approach to 
blurred vision 

Problem based 
learning and 
small group 
discussion : 
blurred vision 
part I, II 

- Refractive 
error and 
amblyopia 
- Cataract 
- Glaucoma 
- Retina 
disease 

Summary and 
discussion 
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    เวลา 

วันท่ี 
08.30-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น.  11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น.  14.00-15.30 น. 15.30-16.00 น. 

26 เม.ย.61 กิจกรรมสร้าง
เครือข่าย
สัมพันธ์ 

Painful red 
eye  

Ocular 
trauma 

Problem based 
learning and 
small group 
discussion : 
Painful red eye 
and Ocular 
trauma 

 - Cornea ulcer 
 - Ocular 

trauma 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

Lecture: จักษุวิทยาในเด็ก, 

Ocular medication  
Problem 
based 
learning and 
small  
group 
discussion 
- Fundus 
camera and 
slit lamp 
- Ocular 
trauma : FB, 
Hordeolum 
 

Summary and 
discussion 
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    เวลา 
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ระบบการคัดกรอง 
และส่งต่อผู้ป่วยทาง
จักษุวิทยา 

Lecture: 
Diabetic 
retinopathy, 
Systemic 
disease  and 
the eye 

problem 
based learning 
and small 
group 
discussion 
- Diabetic 
retinopathy 

- fundus photo 
based ocular 
disease 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

อภิปราย สรุป

บทเรียน ตอบข้อ

ซักถาม 

(Question & 

Answer) 

มอบประกาศนียบัตร พิธีปิด 

 
 

หมายเหตุ : - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 
                         - ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


