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วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

OPM 101  ทัศนมาตรศาสตร์เบื้องต้นและพื้นฐานปฏิบัติงานทางสายตา 3(3-0-6)

  (Introduction to Optometry and Basic Optometric Practice)

	 	 ความหมาย	 ขอบเขต	 และข้อจำากัดของวิชาทัศนมาตรศาสตร์	 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ

โดยสังเขปของทัศนมาตรศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย	 ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร

ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	สายตาปกติ	สายตาผิดปกติ	 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสายตาผิดปกติและคัดกรอง

เบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาทางตา	 ทัศนมาตรศาสตร์ปฐมภูมิ	 ระบบบริการสาธารณสุขและการทำาเวชปฏิบัติ

ทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย

OPM 201 กายวิภาคศาสตร์ทางจักษุ 3(2-3-6)

  (Ocular Anatomy)

	 	 พัฒนาการของตาและส่วนต่างๆของตามนุษย์	มหกายวิภาค	โครงสร้าง	การทำางาน	และความ

สัมพันธ์ของอวัยวะภายนอกและภายในตาที่เกี่ยวการมองเห็นและการเพ่งของตา	และ	รวมทั้งการแสดงทาง

คลินิก	

OPM 202 จุลกายวิภาคศาสตร์และคัพภวิทยาทางจักษุ 2(1-2-3)

  (Ocular Histology and Embryology)

	 	 ส่วนประกอบต่างๆระดับเซลล์ของอวัยวะต่างๆของตามนุษย์	 	 เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ	 	 ที่เกี่ยวข้อง		

และอวัยวะส่วนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น	 โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูรายละเอียด	 กระบวนการ

เจริญวัยของมนุษย์และการพัฒนาการของตาตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน	จนเป็นตาโดยสมบูรณ์

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ OPTOMETRY
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์  (Optometry)
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OPM 203 ทัศนศาสตร์เชิงสรีรวิทยา 3(2-3-6)

  (Physiological Optics)

	 	 ระบบสรีรวิทยาของการมองเห็น	 กลไกการมองเห็น	 	 การเคลื่อนไหวของตาแบบต่างๆ	 กลไก

การมองเห็นภาพสามมิติ	 การปรับสายตาในที่สว่างและมืด	 การเห็นสี	 การปรับและการแปลผลภาพ	 ระบบ

อัตโนมัติของการปรับตัวของตาและรูม่านตาการเพ่งของตาการควบคุมการเคล่ือนไหวแบบคอนเวอร์เจนซ์	

แสคคาดิก	และเพอร์ซูท		และความสัมพันธ์ของระบบ	รีเฟลกซ์	ของตากับระบบการทรงตัวเวสติบู-ล่าร์	

OPM 205 สรีรวิทยาทางจักษุ  3(2-3-6)

            (Ocular Physiology)

	 	 การทำางานของตา	 โดยเน้นส่วนประกอบทางเคมี	ภาวะโมเลกุลทางเมตาบอลิซึม	การควบคุม

สมดุลของเหลวและความดันของตา	องค์ประกอบทางทัศนศาสตร์ของตา	จอตา	สรีรวิทยาของการมองเห็น	

และการเคลื่อนไหวของตา

  

OPM 206 ชีวเคมีทางการแพทย์และจักษุวิทยา    2(2-0-4)

  (Medical and Ocular Biochemistry) 

	 	 หลักการทั่วไปของชีวเคมีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในร่างกาย	 และการมองเห็น	

ขบวนการทางชีวเคมีของการเกิดและการรักษาโรคตา	 รวมทั้งการวิเคราะห์ผลทางเคมีขั้นพื้นฐานจากห้อง

ปฏิบัติการ	และอธิบายความสำาคัญทางคลินิก

 

OPM 207 ประสาทสรีรวิทยาทางสายตา    2(2-0-4)

  (Neurophysiology of Vision) 

	 	 ความรู้พ้ืนฐานของกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบประสาทเก่ียวกับการมองเห็นและสมอง

ของมนุษย์	โดยเน้นศึกษาในการแปลผลของการเห็นแบบต่างๆและคุณภาพการเห็น	

 

OPM 208  ประสาทวิทยาศาสตร์  2(2-0-4)

            (Neuroscience)

	 	 ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคของระบบประสาทและสมองของมนุษย์ในส่วนต่างๆ	

การทำาหน้าที่เบื้องต้นเกี่ยวกับการมองเห็นของตา	 และการเคลื่อนไหวของตา	 โดยเน้นการวินิจฉัยความผิด

ปกติที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น

  

OPM 209 ระบาดวิทยาและสาธารณสุขพื้นฐาน 2(2-0-4)

  (Basic Epidemiology and Public Health)

	 	 ความรู้พื้นฐานของการเกิดโรค	 ปัญหาสุขภาพและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค	

การศึกษาเพื่อยืนยันปัจจัยที่เป็นสาเหตุเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค	 ปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารงาน
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สาธารณสุข	 การกำาหนดนโยบาย	 วางแผนงาน	 และประเมินผลระบบสาธารณสุข	 ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
พัฒนางานสาธารณสุข

OPM 210 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 1      3(2-3-6)
  (Geometric  Optic I)
		 	 ลักษณะและคุณสมบัติของแสง	คลื่น	ความเร็ว	ความยาวคลื่น	ความถี่	ดัชนีการหักเห	ความ
สามารถของการรับและหักเหแสงของกระจก	เลนส์	และปริซึม
 
OPM 211 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 2                            3(2-3-6)
              (Geometrical  Optic II)
	 	 ศึกษาต่อเนื่องลักษณะ	 และคุณสมบัติของแสงและคลื่น	 ความเร็ว	 ความยาวคลื่น	 ความถี่	
ดัชนีการหักเห	ความสามารถของการรับและหักเหแสงของกระจก	รวมทั้งเลนส์ชนิดต่างๆ	และปริซึม
 
PAT 300 พยาธิวิทยาพื้นฐานและตามระบบ 4(3-3-8)
  (Basic and Systemic Pathology) 
	 	 กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของร่างกายระดับเซลล์เม่ือได้รับภยันตรายจากสาเหตุ
ต่างๆทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง	รวมทั้งการตอบสนองของร่างกายและเซลล์ต่อภยันตรายนั้นๆ	ความ
ผิดปกติของเซลล์ในการเจริญเติบโต	พยาธิวิทยาของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการทำางานของระบบต่างๆ	
 
OPM 301 ทัศนศาสตร์เชิงทฤษฎี           3(2-3-6)
  (Theoretical  Optometry ) 
	 	 พัฒนาการของตาและการมองเห็น	 ความผิดปกติของการมองเห็น	 	 ความผิดปกติของสายตา
ชนิดต่างๆ	อาการแสดง	การมองเห็นด้วยตาสองข้างพร้อมกัน	ความไม่สมดุลของการเคลื่อนไหวของตา	รวม
การวิจัยประยุกต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
  
MIC 304 จุลชีววิทยาทางจักษุ        4(3-3-8)
  (Ocular Microbiology) 
	 	 ศึกษาเกี่ยวกับไวรัส	 แบคทีเรีย	 รา	 และอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการทำาให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อตา		
ศึกษาการตอบสนองของเนื้อเยื่อเมื่อเกิดการติดเชื้อ	 และการป้องกันของตาต่อสิ่งแปลกปลอม	 	 ศึกษาการ
ระบาดของสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารต้าน	และทำาลายจุลชีพ	รวมทั้งวิธีต่างๆ

OPM 401 ชีวสถิติของทัศนมาตรศาสตร์ 2(2-0-4)
  (Biostatistics in Optometry) 
	 	 หลักการของชีวสถิติทางสาธารณสุข	 และทัศนมาตรศาสตร์	 โดยเน้นคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	 และ

ความสำาคัญของการนำามาใช้เพื่อแปลผลปรากฏการณ์ที่เกิด	การใช้สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผล 
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OPM 404  จักษุเภสัชวิทยา 2(2-0-4) 

  (Ocular Pharmacology) 

	 	 หลักการใช้ยาชนิดต่างๆ	 การเตรียมและการบรรจุยาที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคตา	 โดย

เฉพาะยาตาที่เป็นยาขั้นพื้นฐาน	 การเตรียมยา	 การดูดซึมผ่านเข้าตา	 ผลที่มีต่อระบบสายตา	 และการมอง

เห็น	โดยเฉพาะยาตาที่ใช้บ่อยๆ	ได้แก่ยาปฏิชีวนะ	ยาที่ผสมสเตียรอยด์	ยาชา	และยาขยายม่านตา	ยาที่ให้

ความชุ่มชื้นและหล่อลื่น	 ยาน้ำาตาเทียม	 สารที่ใช้ผสมกับยาหยอดตา	 ยาที่ใช้ในการผ่าตัด	 และผลข้างเคียง

จากยาชนิดต่างๆที่เกิดในร่างกายและในตา

 

OPM 407 นโยบายสาธารณสุขด้านทัศนมาตรศาสตร์   2(2-0-4)

  (Public Health Policy and Optometric Profession) 

	 	 ความสำาคัญและหลักการทั่วไปของนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 กำาลังคนทางด้านสาธารณสุขทางตา	 อธิบายปัญหาการวางแผนและการดูแลอนามัยชุมชนและ

สังคม	 โดยเน้นการตรวจวัดสายตา	 แก้ปัญหาเก่ียวกับสายตาอ่ืนๆและคัดกรองโรคตา	 เน้นความรู้เร่ืองความหมาย

และขอบเขตของทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย	 การมีส่วนร่วมเรื่องการดูแลสุขภาพตาคนไทย	 เพื่อให้

ความร่วมมือกับจักษุแพทย์	 พยาบาลจักษุ	 และบุคลากรสาธารณสุขทางตาอื่นๆในโครงการป้องกันตาบอด

และส่งเสริมสุขภาพตา

OPM 409 กฎหมายและประเด็นทางวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ 2(2-0-4)

  (Legal and Professional Aspects of Optometry)

	 	 ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย	และประเด็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร์	การตัดสินใจใน

ขอบเขตของกฎหมาย	 และการปฏิบัติตนในกรอบของใบประกอบวิชาชีพโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์	 ความผิด

ทางวิชาชีพและบทลงโทษในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้ป่วย	การวิจัย	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	การเก็บ

ค่าบริการในวิชาชีพ	การประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีนำาไปสู่การปฏิบัติ	และนำามาประยุกต์กับสถานการณ์

ในปัจจุบัน	

OPM 514    ความรู้คู่คุณธรรม  2(2-0-4)

                 (Knowledge and Morality)

	 	 ความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์	ทฤษฎี	หลักการ	กระบวนการและยุทธศาสตร์	การพัฒนาการ

เรียนรู้ของมนุษย์	 การคิดเชิงสร้างสรรค์	 การพัฒนาสุขภาพและจิตใจ	 สติปัญญา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

วัฒนธรรมในการดำารงชีวิต	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 ความรู้ความเข้าใจในหลัก

การเมือง	การปกครอง	 เศรษฐกิจ	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรมของชาติ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาไทย

และรู้จักพึ่งตนเอง	ใฝ่รู้	ใฝ่เรียนด้วยตัวเอง	อย่างต่อเนื่อง	การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
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OPM 516  เศรษฐศาสตร์สังคมด้านทัศนมาตรศาสตร์   2(2-0-4)

  (Socio-economic Aspects of Optometry) 

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	 ความเชื่อมโยงกับกับทัศนมาตรศาสตร์	 ใน

การให้บริการผู้ที่มีสายตาผิดปกติ	 สายตาพิการ	 กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 ขอบเขตการ

โฆษณาและการบริหารจัดการทางทัศนมาตรในด้านเศรษฐศาสตร์สังคม

OPM 307  หลักและวิธีการประเมินทางกาย  3(2-3-6)

  (Principles and Methods of Physical Assessment)

	 	 หลักเบื้องต้นของการประวัติของโรค	 การตรวจทางกายภาพ	 โดยเน้น	 ศีรษะ	 ตา	 หู	 คอ	 จมูก	

และการตรวจระบบประสาทและสภาวะความสัมพันธ์ของสายตากับผลของการดูแลอาการเจ็บป่วยอื่นๆ	

การวิเคราะห์ผลทางเคมีขั้นพื้นฐานจากห้องปฏิบัติการ	 หลักการปฐมพยาบาล	 สถานการณ์ฉุกเฉินทาง

สายตา	รวมถึงการทำาการช่วยฟื้นคืนชีพ	การส่งต่อผู้ป่วยให้กับผู้ให้บริการทางสุขภาพแต่ละสาขาตามข้อบ่ง

ชี้	รวมทั้งการประเมินทางกายของโรคที่พบบ่อย	และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย

 

OPM 309 ทัศนมาตรศาสตร์การอาชีพและการกีฬา   3(3-0-6)

   (Occupational and Sport Optometry)

	 	 ความรู้ทางทฤษฏีเก่ียวกับสายตาและแนวทางคัดกรองสายตาในการประกอบอาชีพและการ

เล่นกีฬา		มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกสายตาระดับพื้นฐาน	และระดับประยุกต์	ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ

และนักกีฬา	 เพื่อให้การประกอบอาชีพแต่ละประเภทและเล่นกีฬาได้ผล	สัมฤทธิ์สูงสุด	 รวมทั้งมีความรู้ที่จะ

ตรวจคัดกรอง	วินิจฉัยเบื้องต้น	โรคตาที่เกิดจากการทำางานและเล่นกีฬา	สามารถดูแลรักษาเบื้องต้น	และส่ง

ต่อได้อย่างเหมาะสม	นำาประสบการณ์มาอภิปรายร่วมกัน	เป็นกรณีศึกษา 

OPM 310 หลักการซักประวัติผู้รับบริการทางสายตา 3(2-3-6)

  (Clinical Interview and Health History Taking)

		 	 หลักเบื้องต้นของเทคนิคการซักประวัติผู้มารับบริการ	 การถามข้อมูลทางสุขภาพทั่วไป	 และ

ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวกับตาและสายตา	เทคนิคการซักประวัติผู้ป่วย	กลุ่มพิเศษ	ศึกษาคำาศัพท์ทางการแพทย์

และสายตาเพื่อทำาบันทึกทางการแพทย์และความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางกฎหมาย		ความสามารถใน

การวินิจฉัยแยกโรคของอาการทางกาย	และความผิดปกติทางสายตา

 

OPM 311  การประเมินทางคลินิก 3(2-3-6)

  (Clinical Assessment)

	 	 ความต่อเนื่องถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาทางสายตา	 การ

ออกแบบ	 แก้ไข	 การตรวจวินิจฉัยแยกโรคสำาหรับความผิดปกติทางสายตาชนิดต่างๆและสภาวะความ	

สัมพันธ์ของสายตากับการเจ็บป่วยอื่นๆ	เพื่อบันทึกและสรุปผล	
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OPM 312 ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 1 3(2-3-6)

  (Ophthalmic Optics I)

	 	 ทฤษฏีเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่างๆการออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุเลนส์สายตา	 ลักษณะ	

ทางกายภาพ	วิธีการคำานวณเพื่อหาค่าก่อนนำามาใช้ทำาเลนส์แว่นตา	ข้อบ่งใช้และวิธีนำาวัสดุแต่ละชนิดมาใช้	

การเลือกแบบ	 การเลือกวัสดุให้เหมาะกับกำาลังของแว่น	 ข้อดีและข้อด้อยของเลนส์สายตาที่ชัดที่ระยะเดียว	

หรือชัดได้ที่หลายระยะ	ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อน	ปริซึมและเลนส์สายตา	 เลนส์สายตากรองแสง	รวม

ทั้งการประกอบเลนส์และกรอบแว่น

 

OPM 313 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 1 3(1-6-5)

  (Diagnostic Procedures I) 

	 	 เทคนิคการตรวจสายตา	ทฤษฏีและหลักการประยุกต์ใช้	อุปกรณ์ต่างๆ	ในการตรวจวินิจฉัย	วิธี

การตรวจวินิจฉัย	 โดยเฉพาะการวินิจฉัยแยกโรคสายตาผิดปกติ	 และความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตา	 การ

ดูแลรักษาและการแปลผลที่เหมาะสม

 

OPM 314 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเจียระไนเลนส์และประกอบแว่นตา                        3(2-3-6)

  (Optical Workshop)

	 	 หลักการของเลนส์สายตา		ปริซึม		และอุปกรณ์อื่น	ๆ		การทำาให้เลนส์เป็นกลาง		การนำาเลนส์

เข้ากรอบ		และการปฏิบัติการอื่นๆ		เกี่ยวกับการเจียระไนเลนส์

 

OPM 315  ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 2 3(2-3-6)

  (Ophthalmic Optics II)

	 	 ทฤษฏีข้ันสูงเก่ียวกับวัสดุชนิดต่างๆ	 การออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุเลนส์สายตา	 ลักษณะ	

ทางกายภาพ	วิธีการคำานวณเพื่อหาค่าก่อนนำามาใช้ทำาเลนส์แว่นตา	ข้อบ่งใช้และวิธีนำาวัสดุแต่ละชนิดมาใช้	

การเลือกแบบ	 การเลือกวัสดุให้เหมาะกับกำาลังของแว่น	 ข้อดีและข้อด้อยของเลนส์สายตาที่ชัดที่ระยะเดียว	

หรือชัดได้ที่หลายระยะ	ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อน	ปริซึมและเลนส์สายตา	เลนส์สายตากรองแสง

 

OPM 316 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 2 3(1-6-5) 

  (Diagnostic Procedures II) 

	 	 เทคนิคชั้นสูงของการตรวจสายตา	ทั้งในการวินิจฉัย	ทฤษฎีและหลักการประยุกต์ใช้อุปการณ์

ต่างๆเพื่อการวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการตรวจกล้ามเนื้อตาเพื่อการใช้สายตาทั้งสองข้างพร้อมกัน	 การวินิจฉัย

แยกโรค	แปลผลที่เหมาะสม	รวมทั้งการดูแลรักษา

OPM 402 โรคตาส่วนหน้าและพยาธิวิทยา 3(2-3-6)

  (Ocular Diseases and Pathology – Anterior Segment)
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	 รายละเอียดภาวะความผิดปกติ		อาการ	อาการแสดง	การวินิจฉัยโรค	วินิจฉัยแยกโรค	พยาธิวิทยา

ของโรค	ความสัมพันธ์ของโรคในร่างกายที่มีผลต่อตา			และการแก้ไขโรคทางจักษุที่เกิดในตาส่วนหน้า	และ

หลักในการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาส่วนหน้าที่ควรทราบ	โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสายตา

 

OPM 403 โรคตาส่วนหลังและพยาธิวิทยา 3(2-3-6)

  (Ocular Diseases and Pathology – Posterior Segment)

	 	 รายละเอียดภาวะความผิดปกติ	 	อาการ	อาการแสดง	การวินิจฉัยโรค	วินิจฉัยแยกโรค	พยาธิ

วิทยาของโรค	ความสัมพันธ์ของโรคในร่างกายที่มีผลต่อตา			และการแก้ไขโรคทางจักษุที่เกิดในตาส่วนหลัง

และระบบประสาท	 หลักในการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาส่วนหน้าที่ควรทราบ	 โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อ

สายตา

 

OPM 405 เลนส์สัมผัส  3(2-3-6)

  (Contact Lens) 

	 	 ประวัติ	 นิยาม	 และ	 ความรู้พื้นฐานของเลนส์สัมผัส	 ประเภทของเลนส์สัมผัส	 การประกอบ

เลนส์สัมผัส	 คำาศัพท์	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายและของตาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เลนส์สัมผัส	

ข้อดีและข้อเสียของเลนส์สัมผัสแต่ละชนิด	 หลักการเลือก	 รวมทั้งความเหมาะสมของผู้ที่จะใช้เลนส์สัมผัส

แต่ละชนิด	 ข้อบ่งชี้ของการใช้เลนส์สัมผัสและข้อห้ามใช้	 รวมทั้งการติดตามปัญหาผลข้างเคียง	 และผล

แทรกซ้อนหลังการใช้เลนส์สัมผัส	ความรับผิดชอบของบุคลากรวิชาชีพทางสายตาระดับต่างๆ

  

OPM 406   คลินิกเลนส์สัมผัส   3(2-3-6)

            (Contact Lens Clinic)

	 	 การดำาเนินการในคลินิกเลนส์สัมผัส	 โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษามา	 เพื่ออธิบาย

การปรับแก้ไขสายตาผิดปกติชนิดพิเศษต่างๆ	 และในกลุ่มที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น	 เช่น	 ผู้ป่วยกระจกตา

โป่ง	 เลนส์สำาหรับผู้ที่มีกระจกตาผิดปกติหลังการผ่าตัดการปรับแก้สายตาด้วยแสงเลเซอร์	 และกลุ่มผู้ใช้

คอนแทคเลนส์สี	 คอนแทคเลนส์เพื่อเสริมความงาม	 รวมทั้งเลนส์ตกแต่งรูปตาและใช้เป็นตาเทียม	 รวมทั้งมี

ความรู้เกี่ยวกับน้ำายาที่ใช้กับเลนส์สัมผัส	ส่วนประกอบทางเคมี	และสารที่ผสมเพื่อรักษาคุณสมบัติ

 

OPM 408   การมองเห็นและปัญหาเรื่องการเรียนรู้ 3(3-0-6)

  (Visual Perception and Learning Disabilities)

		 	 บทบาทและความรับผิดชอบของนักทัศนมาตรในการวิเคราะห์และจัดการระบบการเรียนรู้

ทางสายตา	การฟื้นฟูสภาพ	และให้คำาปรึกษาในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสายตา	รวมทั้งกลุ่มที่มีปัญหาใน

การรับรู้		เรียนรู้ได้ยาก	และมีปัญหาในการอ่านหนังสือ	เน้นการทำาความเข้าใจกับผู้ปกครอง	ครูผู้สอน	และ

สาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
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OPM 410 การบำาบัดสายตาขั้นพื้นฐาน 3(2-3-6)

  (Basic Visual Therapy)

	 	 วิธีการวินิจฉัย	 การพยากรณ์โรค	 การฝึกสายตาและกล้ามเนื้อตาขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขอาการ

ตาเหล่	 และมีความผิดปกติในการใช้ตาสองข้างพร้อมกัน	 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกสายตาและ

กล้ามเนื้อตาระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง	

  

OPM 411 การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา            3(2-3-6)

  (Binocular Vision and Ocular Motility)

	 	 กลไกการมองเห็น	การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้าง	การเห็นภาพสามมิติ	รวมทั้งการเคลื่อนไหว

ของตาเพื่อให้เกิดการมองเห็นตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น	และความผิดปกติที่ทำาให้มอง

ไม่เห็นทั้งสองข้างพร้อมกัน

OPM 494 ปฏิบัติการคลินิกสายตาเบื้องต้น 3(0-9-5)

  (Introduction to Optometric Clinic) 

	 	 การปฏิบัติงานในคลินิกสายตา	 	 ฝึกนักศึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์สายตาและนักทัศนมาตรที่

ต้องเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ	ความหมายของคลินิก	การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น	เน้นความเที่ยงตรง		และ

ประสิทธิภาพ	การวิเคราะห์การมองเห็น		ขั้นตอนต่างๆ	ในการซักประวัติ	ตรวจวัดสายตา	ตรวจตาอย่างเที่ยง

ตรง	การนำาเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย	การจัดการคลินิกสายตาของภาครัฐและเอกชน	

 

OPM 511 ทัศนมาตรศาสตร์ในเด็ก 3(3-0-6)

  (Pediatric Optometry)

	 	 ความรู้พื้นฐานในการดูแลสายตาในเด็ก	 การเปลี่ยนแปลงของสายตาตามวัย	 ความผิดปกติ

ในการใช้สองตาร่วมกัน	ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพแบบสหวิทยาการและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า	รวมทั้ง

ศึกษาการใช้หลักการดูแลรักษาแบบพิเศษสำาหรับทารกและเด็กที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเก่ียวข้องกับสายตา	

เช่นเด็กที่มีความผิดปกติทางการอ่าน	หรือการเรียนรู้	 	 สามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมและส่ง

ต่อได้	

  

OPM 512 ทัศนมาตรศาสตร์ในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)

               (Geriatric Optometry) 

	 	 ความรู้พื้นฐาน	 และการประเมินสายตา	 ในการดูแลสายตาในผู้สูงอายุ	 การเปลี่ยนแปลงของ

สายตาตามวัย	 ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพแบบสหวิทยาการ	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า	 เพื่อให้ผู้สูง

อายุมีคุณภาพสายตาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมากที่สุด	
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OPM 513 สายตาเลือนรางและการฟื้นฟู 3(3-0-6) 

  (Low Vision and Rehabilitation)

	 	 นิยาม	ความหมาย	และเกณฑ์ของสายตาเลือนรางระดับต่างๆ	 	ระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง	การ

วินิจฉัย	 วิธีและเทคนิคการตรวจประเมิน	 และการดูแลผู้ป่วยที่มีสายตาเลือนราง	 และการประยุกต์ใช้เครื่อง

มือและอุปกรณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์	 กฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฟื้นฟูสภาพสายตา	 คำา

แนะนำาเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยและญาติ	 แนวทางช่วยเหลือของสังคมและชุมชนท้ังด้านการศึกษา

และอาชีพ	โดยเน้นให้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง	ครูผู้สอน	และผู้เกี่ยวข้อง	

  

OPM 515 จักษุบำาบัดประยุกต์ 3(2-3-6)

  (Applied Ocular Therapeutics) 

	 	 การฝึกปฏิบัติขั้นสูงโดยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำาเนินงานในคลินิก	 เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้

มีปัญหาสายตา	 	ทั้งการรักษาปกติและการรักษาพิเศษที่ต้องใช้การทดสอบในผู้ป่วยเพื่อการรักษา	อุปกรณ์

การช่วยเห็นและอุปกรณ์อื่นๆ	 และนำาผลการค้นพบมาวิเคราะห์และประเมินผล	 ซึ่งจะติดตามด้วยการ

สัมมนาเพื่อลงมติในการวินิจฉัยเพื่อให้การรักษา

   

OPM 591 ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 1 3(0-9-5)

  (Internal Optometric Clinic Externship I)

	 	 ปฏิบัติการในคลินิกสายตาภายในมหาวิทยาลัย	 ต่อเนื่องจากวิชา	 OPM	 494	 ให้เกิดความ

ชำานาญในกาตรวจวัดสายตา	 การวินิจฉัย	 และดูแลผู้รับบริการ	 เพื่อใช้สายตาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 การ

ทำารายงาน	และการนำาเสนอรายงาน	รวมถึงให้การส่งต่อผู้รับบริการที่มีปัญหาทางสายตาและโรคตาได้

   

OPM 592 ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 2 3(0-9-5)

  (Internal Optometric Clinic Externship II)

	 		 ปฏิบัติการต่อเนื่องในคลินิกสายตาภายในมหาวิทยาลัย	ต่อเนื่องจากวิชา	OPM	591	โดยเน้น

การดูแลสุขภาพตาแบบองค์รวม	 นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาสายตา	 และการทำางานร่วมกันของตาทั้ง

สองข้าง		

 

OPM 593 โครงการพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 1      2(0-6-3)

  (Special Project: Optometric Research I)

	 	 หลักการในการทำาวิจัย	 เขียนโครงการวิจัย	 เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 	 สรุปผลการวิจัย	 และ

เปรียบเทียบกับผลการวิจัยท่ีเคยทำามาก่อน	และเขียนผลงานวิจัยเพ่ือทำาการลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้	
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OPM 594      โครงงานพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 2               2(0-6-3)

  (Special Project: Optometric Research II)

	 	 ทำาการทำาวิจัย	 โดยเริ่มต้นจากเขียนโครงการวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์	 เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์

ข้อมูล	การเลือกใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง	 	สรุปผลการวิจัย	เขียนผลงานวิจัย	และเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่เคย

มีผู้ทำามาก่อน	เพื่อการนำาเสนอ	และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

  

OPM 691 ปฏิบัติการทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก 6(0-35-18)

  (External Optometric Clinic Externship)

	 	 ปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์ทางคลินิกช้ันสูงเป็นกลุ่มเล็กๆ	 ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล

ภายนอกมหาวิทยาลัย	 เพื่อการวิเคราะห์ทางคลินิกขั้นสูง	 เช่นคลินิกเลนส์สัมผัส	สายตาผิดปกติในเด็ก	หรือ

คลินิกกล้ามเนื้อตา	นำามาเป็นกรณีศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประสบการณ์ทางคลินิก	เพื่อความ

มั่นใจ	 ในการวินิจฉัยและรักษา	 เป็นวิธีการเพื่อได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากที่เรียนมาในมหาวิทยาลัย

เพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นมืออาชีพในการสอน	ฝึกอบรม	และทำางานในทุกสาขาของทัศนมาตรศาสตร์

 

OPM 692 ปฏิบัติการเสริมทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก 6(0-35-18)

  (Extension Optometric Clinic Externship) 

	 	 ปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์ทางคลินิกที่สถานพยาบาล	 หรือสถานบริการในชุมชน	 	 องค์การ

บริหารสุขภาพส่วนท้องถิ่น	 หรือสถานประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม	 ศูนย์การกีฬา	 เพื่อทราบ

มาตรฐานและความต้องการทางสายตาของงานแต่ละประเภท	วิเคราะห์งานที่ต้องการสายตาในแบบพิเศษ	

ทราบอันตรายจากงานแต่ละชนิดและวิธีป้องกัน	รวมทั้งดูแลรักษา	ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ	 เพื่อใช้สายตา

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ


