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รายงานกิจกรรมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
มกราคม – ธันวาคม 2561 

 
สรุปผลงานฝ่ายเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกๆ เดือนๆ ละ 1 ครั้ง 

รวมจำนวนการประชุม 12 ครั้งต่อปี 
2. ดูแลและประสานงานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
3. รวบรวมจัดระเบียบการเก็บเอกสารในสำนักงานให้เป็นระบบระเบียบ 
4. ประธานฯ หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมกับองค์กร / สมาคม / หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง เช่น แพทยสภา  แพทย

สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  กรมการขนส่งทางบก  กรมบัญชีกลาง  กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์
เฉพาะทางแห่งประเทศไทย,  กระทรวงสาธารณสุข,  ชมรมต่างๆ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

5. ประสานงานกับองค์กรจักษุแพทย์ต่างประเทศ เช่น Asia Pacific Vitreo-Retina Society (APVRS), Asia 
Pacific Association of Cataract & Refractive Surgeons (APACRS), Asia Pacific Academy of 
Ophthalmology (APAO) 

6. ประสานงานให้มีการจัดประชุม Asia Pacific Academy of Ophthalmology 2019 (APAO 2019) ใน
เดือนมีนาคม 2562 ที่ประเทศไทย 

 
การประชาสัมพันธ์ 
1. การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 
2. โครงการพัฒนาระบบสานสนเทศแพทยสภา 2560 (โครงการย่อย 4) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางของแพทย์ที่มี

ความถูกต้อง 
3. โครงการ การ์ตูนซีรีส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา  
4. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สิทธิ์ประโยชน์สำหรับแพทย์ทุกท่าน เอกสิทธิที่ได้ 

1) สามารถที่จะใช้ Lounge การบินไทยตามกำหนดการบินไทย 
2) สามารถใช้ Lounge ของ SCB ทุกแห่ง 
3) สามารถที่จะออกกำลังกาย บริการฟิตเนส ณ โรงแรมและฟิตเนสตามที่ SCB กำหนด 
4) สามารถที่จะไปรับประทานอาหารที่  MK Restaurants หรอื S & P โดย SCB จะคืนเงินเดือนละ 300 

บาทต่อเดือน 
5) สามารถจอดรถตามห้างสรรพสินค้า ตามที่ SCB กำหนดไว้ 
6) สามารถมีส่วนลดร้านอาหารสูงถึง 50% ตามที่ SCB กำหนด 
7) สามารถขอรถลีมูซีนเดินทางไปสนามบิน ปีละ 1 เที่ยวไปกลับ 
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8) สามารถอัพเกรดตั๋วเครื่องบินการบินไทยในโซนเอเชียตามเงื่อนไขท่ี SCB กำหนด 1 ครั้งต่อปี 
9) จะมีบัตร Priority Pass ควบให้บัตรละ 1 ใบ เพ่ือให้เข้า Lounge สนามบินทั่วโลก (ฟรี) ที่อนุญาตให้ใช้

บริการ Priority Pass 
5. จัดทำ E-Logbook และ E-Portfolio  
6. แสดงความยินดีกับทีมจักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์คว้ารางวัลเหรียญทองประกวดนวัตกรรมประดับโลก 

เรื่อง ดนตรีบำบัด ที่เจนีวา 
7. การจัดงาน Health Care ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561   

ด้านสุขภาพตา 
 
ฝ่ายการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) จักษุวิทยา 
1. การจัดทำหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ และการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบัน

ฝึกอบรม 
  ตามที่แพทยสภาได้กำหนดให้มีการจัดการประเมินสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตาม World Federation for Medical Education (WFME) และให้ทางราช
วิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้รองรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันในปี 2561 โดยมี
กำหนดการตรวจประเมินสถาบันทุกๆ 5 ปี 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมการเขียน SAR ประกอบหลักสูตรฯ ที่
จัดโดยแพทยสภา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้านตาม WFME ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

 
2. การจัดอบรม 

- การอบรม work shop ออกข้อสอบ จัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 
- การอบรม Clinical Science Course 2561 จัดขึ้นในวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ปี 
- การจัดการเรียน Basic Science Course 2561 จัดขึ้นในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิม

พระบารมี 50 ปี 
 
3.  การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี 2561 
  การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี 2561 มีกำหนดการสอบในวันที่ 4 -5 กรกฎาคม 2561 
โดยวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จัดสอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 
ฝ่ายจริยธรรม 
 คณะอนุกรรมการจริยธรรม ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเรื่องจริยธรรมและ
ให้ความเห็นต่อแพทยสภา ในปี 2561 จำนวน 10 เรื่อง 
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ฝ่ายวิชาการ 
1. การจัดการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 28-30 

พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
2. การจัดประชุมวิชาการ APAO 2019 

 
ฝ่ายวิจัย 

1. การจัดประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม
วิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42  

ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
1. การติดต่อของแพทย์ต่างชาติมาศึกษาดูงานในประเทศ 

- การประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวของจักษุแพทย์ชาวต่างประเทศ 
แพทยสภา ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้แพทยสภาออกหนังสือ

รับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวให้กับ Prof.Che Soon Phaik และ Dr.Mahipal Sachdev ตาม
โครงการตรวจค้นหาความผิดปกติทางสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา   

 
2. งาน 50 ปี แพทยสภา 

แพทยสภา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 
2561 ณ เมืองทองธานี  โดยมีผลดำเนินงาน ดังนี้ 
  - ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2,431 คน เป็นแพทย์ประจําบ้าน 1,264 คน และอ่ืน ๆ 
  - ผู้เข้าร่วมประชุมต่อวันประมาณ 1,000 คน 

 
3. การดำเนินการเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ทำหนังสือไปยังรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองเลขาธิการ 
อย. เรื่อง ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จำหน่ายและผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทค  พบว่า
วิตามินเสริมอาหารดีคอนแทคขึ้นทะเบียนเป็นวิตามินเสริมอาหารกับองค์การอาหารและยา แต่มิได้รับ
อนุญาตให้โฆษณา  

  เนื่องจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ตระหนักถึงภัยดังกล่าวและไม่นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการ
เพ่ือระงับการเผยแพร่ความรู้ที่ผิดพลาด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของประชาชน จึงได้ทำการค้นหา
หลักฐานทางวิชาการแล้วพบว่าไม่มีหลักฐานทางวิชาการใดๆ ที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทค 
สามารถรักษาโรคทางตาได้ และขอยืนยันว่าไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ที่มีสรรพคุณรักษาโรคหรือความ
ผิดปกติเก่ียวกับดวงตา 
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4. การให้ข้อมูลเรื่องตาบอดสี 
  ราชวิทยาลัยฯ ได้เสนอไม่เห็นด้วยเรื่องการตรวจตาบอดสีโดยการใช้อิชิฮาร่าของกรมการขนส่ง

ทางบกนั้น  ได้เปลี่ยนเป็นไฟเขียวแดงแล้ว ยังมีเรื่องผู้ขับขี่เกิดอาการลมชักแล้วเกิดอุบัติเหตุ ทางแพทยสภาได้
นำเรื่องการตรวจมาพิจารณาอีกครั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเพ่ือออกใบรับ 
รองแพทย์สำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ ของแพทยสภา สรุปให้ทำการซักประวัติด้านโรคลมชัก
และโรคอื่นเพ่ิมเติม ส่วนตาบอดสีให้ตรวจแบบเดิมไปก่อน 

 
5. การประชุมร่วมแพทยสมาคมและการสนับสนุนงานต่างๆ 

ราชวิทยาลัยฯ สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในปี 2561  
      โดยให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ทีม 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
1. สรุปการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 

-  นโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 1) อนุมัติให้รพ.ราชวิถีเปิดอบรมหลักสูตร Fellow cornea refractive   

2) อนุมัติใหร้้อยโทหญิง ญาณินสิริ  งาทวีสุข เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาภูมิคุ้มกันและ 
    การอักเสบที่ภาควิชาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล  
3)  การจัดการอบรม work shop ออกข้อสอบวันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการอฝส. และอ.
จากสถาบนั โดยไม่จํากัดจํานวน ในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ทางสถาบันเป็นผู้ออก กําหนดการ
เบื้องต้น ช่วงเช้าเป็นการอบรมออกข้อสอบ ช่วงบ่ายเป็นเรื่อง SAR  
4) การจัดการเรียน clinical science course 2561 วันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือ ทุก
ชมรมไม่ให้มีการจัดกิจกรรมตรงกับวันดังกล่าว เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านมาเข้าเรียนทุกคน  
5) การจัดการเรียน Basic Science Course 2561 เป็นการจัดสอนเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ตาม หลักสูตร 
WFME จะจัดในวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 รูปแบบเป็นการสอนจะเป็น tele teaching แบบ tele 
conference ในสวนการสอบเป็นการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ จะจัดการสอบในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ รพ.
จุฬา รูปแบบ MCQ 100% 
6) การประชุม APACRS 2018 

อ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์แจ้งที่ประชุม ในส่วนของการเตรียมงานต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี  

• โปรแกรมการประชุมลงตัว ยังขาดในส่วนของพยาบาล และ live surgery กําลังรวบรวมอยู่ 
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ free paper ของไทยยังมีผู้ส่งผลงานน้อย  

• MasterClasses ขณะนี้ผ่านไปเกือบ 90% แล้ว  

• Name Lecture ทาง APACRS พิจารณาให้นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ได้รับรางวัล 2018 Gold 
Medal Nomination  
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• Booth และบริษัทต่าง ๆ ให้การตอบรับที่ดีมาก ในส่วนของบูธได้จองเต็มทุกพื้นที่แล้ว ทาง 
คณะกรรมการกําลังพิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่ เนื่องจากยังมีบ.ที่ให้ความสนใจอยู่  

• กําหนดวันต่าง ๆ  
- deadline abstract 19 February 2018 
- deadline early bird registration 9 May 2018  
- deadline early bird 2nd registration 9 June 2018 

• Registration fees ได้เพ่ิมในส่วนของ allied health วันที ่21 ก.ค. เฉพาะ 1 วันเรียบร้อยแล้ว 

• ในส่วนของการจํานวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าขณะนี้ยังน้อย โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ประมาณ 1,500 คน  

• ขณะนี้ Abstract Submission รวมทั้งหมด 66 เรื่อง Film Festival 10 เรื่อง 

• Social Program  
- Presidential dinner วันที่ 19 ก.ค. ณ ดาราเทวี (กรรมการและวิทยากร)  
- พิธีเปิด และการประกวดวีดีโอ วันที ่20 ก.ค.  
- Congress Reception วันที่ 20 ก.ค. ณ โรงแรมแชงกรีล่า  
- Live Surgery วันที่ 21 ก.ค.  
ทางกรรมการ APACRS สิงคโปร์ขอให้ราชวิทยาลัยช่วยดําเนินการ ดังนี้ 

• Opening Ceremony Mater-of-Ceremony ขอให้หาจักษุแพทย์รุ่นใหม่ 2 คนดําเนินการพิธี  
- Live Surgery ประสานกับบริษัท  
- Abstract submissions  
- Program Nursing & Allied Health  

• Main Sponsor จองเต็มทั้งหมดแล้ว รายรับขณะนี้ค่าสปอนเซอร์ได้ ประมาณ 1 ล้านเหรียญ  

• ค่าลงทะเบียนของกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นวิทยากรหรือกรรมการจัดประชุม ราชวิทยาลัยฯ 
จะดําเนินการลงทะเบียนให้โดยจะใช้เงินรายรับส่วนต่างที่ได้มาชําระให้ทั้งหมด  

• ราชวิทยาลัยฯจะจองห้องพักโรงแรมเลอเมอริเดียนให้กับกรรมการทุกท่าน และกรรมการ 
สามารถนําใบเสร็จค่าเดินทางมาเบิกราชวิทยาลัยได้  

• ให้นำตำราจักษุวิชาการ เล่ม 2 แจกในการประชุมวิชาการปลายปี 
  - การประชุม APAO 2018 ราชวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนสําหรับ
กรรมการที ่เดินทางไปประชุม APAO2018 ประเทศฮ่องกง โดยขอให้กรรมการช่วยกันดูการจัดงานเพ่ือนํามาปรับ
ใช้สําหรับการ ประชุม APAO 2019 
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2. สรุปการประชุมครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
- ประธานฯ แจ้งนโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1)  ยกเลิกแพทย์ใช้ทุนที่สมัครแพทย์ประจําบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ปี 2561  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และให้เข้ารับการอบรมปี 2562 และแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2  
ม.สงขลานครินทร์ต้นสังกัดรพ.ถลาง ลาออก 1 คน 
2) Clinical Science Course จะจัดในวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี   
จะมีการบันทึกวีดิทัศน์โดยราชวิทยาลัยฯ ตารางการสอนจะลงเว็บไซต์ในเดือนมีนาคมนี้  
3) การจัดการอบรมการออกข้อสอบปรนัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 
โดยจัดการอบรม 1 วัน ช่วงเช้า เป็นการจัดอบรมการออกข้อสอบปรนัย และช่วงบ่ายเป็นการจัดอบรม
การเขียน SAR  (Self Assessment Report) สําหรับหลักสูตรปี 2562 โดยจะมีการ Mock up สถาบัน
เพ่ือรับรองหลักสูตร คือ ภาควิชาจักษุ ศิรริาชพยาบาล ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 และ ภาควิชาจักษุ 
ม.สงขลานครินทร์ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 
4) การตั้งคณะทํางานในการทํา E-Logbook และ E-Portfolio ให้ทันปีการศึกษานี้ 
5) การประกาศรับสมัครผู้สมควรรับรางวัล และทุนต่าง ๆ ของแพทยสมาคม เช่น ทุนมูลนิธิทาเคดา, 
รางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสมาคม 
6) แจ้งขึ้นค่าเช่าพื้นที่ของอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีทุกสํานักงาน 
7) ให้แพทย์ประจําบ้านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 20-22 มิ.ย. 61 
8) วันที่ 9 ต.ค. 61 เป็นวันครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ขอให้กรรมการราชวิทยาลัยทุกท่านมาร่วมกิจกรรม
ที่แพทยสภา 
9) ขอให้ราชวิทยาลัยส่งตัวแทนเข้าฟังการประชุมเรื่อง “นโยบายสามารถให้คนไทยมีสุขภาพดี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมนูญให้สนับสนุนและผลักดันนโยบาย
สาธารณะเป็นพันธกิจอยู่ในธรรมนูญของแต่ละองค์กร 
10) ความคืบหน้าการโฆษณา ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตา “ดีคอนแทค” 

  - ประธานวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับท่านรองปลัดกระทรวงฯ (อ.ธเรศ) และรอง
เลขาธิการอย. และนพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์และทีม ในเรื่อง ดีคอนแทค มีประเด็นที่ไม่ถูกต้อง 2 ประเด็น คือ 
1. การโฆษณาว่าเป็นประโยชน์หรือรักษาโรคตาต่าง ๆ โดยไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือรับรอง 
2. มีพฤติกรรมนําบทความ, ชื่อ และภาพของจักษุแพทย์ ไปโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นที่ประชุมได้
ข้อสรุปว่า วิตามินดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นวิตามินเสริมอาหารกับองค์การอาหารและยา แต่มิได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา 41 ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดังนั้นเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิ์
ของประชาชนมิให้หลงเชื่อสรรพคุณซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาขนได้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอให้
คณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 ต่อผู้ผลิต, ผู้นําเข้า, ผู้จาํหน่าย และผู้ทําการโฆษณาวิตามินดังกล่าวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นที่
มีลักษณะคล้ายกันด้วย โดยอีก 2 สัปดาห์อ.ธเรศ จะดําเนินการติดตามเรื่องนี้อีกครั้ง 
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11)  การเตรียมการประชุมพัฒนาระบบจักษุตาม MOU กําหนดวันประชุมพัฒนาระบบจักษุตาม MOU 
โดยจะเชิญตัวแทนราชวิทยาลัย,ท่านรองปลัดกระทรวงฯ, คณะกรรมการ service plan, สปสช, สมาคม
พยาบาลเวชฯ, ชมรมพยาบาล, หัวหน้าภาควิชา และผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 ก.พ.นี้ เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์และวางแผนการดําเนินงานตามMOU ที่ได้ลงนาม  
12) การประชุม APACRS 2018  ให้ทุนสนับสนุนแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่
นําเสนอผลงานในการประชุมนี้ และ APAO 2019 ตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานในการประชุมต่างประเทศ สําหรับของไทยส่งผลงานทั้งหมด 32 เรื่อง  
13) การประชุมร่วมกับ AAO และ ICO ในการประชุม APAO ที่ฮ่องกง  ทีมกรรมการได้เดินทางไปเข้า
ร่วมการประชุม APAO 2018 ทั้งที ่ได้รับเงินสนับสนุนจาก TCEB และได้รับการสนับสนุนจากราช
ว ิทยาล ัยน ั ้น ได ้เข้าประช ุมร ่วม AAO ทาง AAO นําเสนอเร ื ่อง one network ราชว ิทยาล ัยได้
ประชาสัมพันธ์สมาชิกและแพทย์ประจําบ้านแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติมการสอบ OKAP เป็นการสอบ
ของแพทย์ประจําบ้านของอเมริกาเอง ซึ่งมีราคาสูง ขณะนี้ทางประเทศสิงคโปร์นําไปสอบอยู่ จากที่ได้
สอบถามจากประเทศสิงคโปร์ คือผลตอบรับไม่ค่อยดี โดยจะประชาสัมพันธ์ให้แพทย์และแพทย์ประจํา
บ้านทราบ โดยให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบของ ICO ร่วมด้วย 

 

   
3. สรุปการประชุมครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 

- ประธานฯ แจ้งนโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
1)  ตามที่ราชวิทยาลัยฯ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมเตรียมงาน และ
ประชุมร่วม 3 ครั้ง ได้ข้อตกลงวางแผนให้ระบบจักษุของประเทศมีความยั่งยืน เป็นธรรมาภิบาลและ
พัฒนาขึ้นได้ในอนาคต โดยผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ราชวิทยาลัยฯ , ปลัดกระทรวงฯ, กรรมการ 
service plan, สํานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท , สํานักงาน หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โดยในวันที่ 23 เมษายนนี้ จะมีการ ประชุมร่วมกันใน
การจัดสรรทุนของแต่ละเขตสุขภาพเพื่อดูภาพรวมของประเทศว่าต้องการมากน้อย เพียงใด โดยในเดอืน
พฤษภาคมนี้ สบพช. จะต้องส่งจํานวนตําแหน่งที่จะฝึกอบรมไปที่กระทรวงฯ ซึ่งราชวิทยาลัยฯ เลือกทํา
บันทึกความร่วมมือเรื่องนี้เพ่ือให้มีจักษุแพทย์ในระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน และเป็นการตอบท่านรมต.
กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีกระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือมาที่ราชวิทยาลัย ว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องแพทย์ผู้มีต้น
สังกัดไม่ได้รับคัดเลือกการฝึกอบรม นอกจากนี้ที่ประชุมได้กําหนดว่าในเขตสุขภาพใดที่ต้องการเป็น 
excellence center, training center เพ่ือลดการส่งตัวรักษาข้ามเขตในอนาคต 
2) การประชุมทัศนมาตรศาสตร์ มีความคืบหน้าของการประชุมเก่ียวกับนักทัศนมาตร 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

  - การประชุมกํากับดูแลนักทัศนมาตร์รวมทั้งติดตามการออกพรฎ.ทัศนมาตรฯ ขณะนี้พรฎ. 
ทัศนมาตรยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไม่ได้ออกประกาศซึ่งส่วนของขอบเขตงาน
ระหว่างจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรได้ตกลงกันแล้วตามบันทึกความร่วมมือฯ แต่ปัญหาในขณะนี้สมาคม
นักทัศนมาตร์ กับ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตายังมีความต้องการที่ไม่ตรงกัน 
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  - การกําหนดคุณสมบัติของร้านแว่นตา กรมสนับสนุนบริการจัดการประชุมร่วมกันที่ผ่านมาเพ่ือ
กําหนดคุณสมบัติของร้านแว่นตา แต่ที่ประชุมยังมีประเด็นเห็นไม่ตรงกันว่า การวัดสายตาเป็นการ
ประกอบโรคศิลป์หรือไม่ จึงข้อสรุปว่า จะส่งให้แพทยสภาให้ความเห็นว่า การวัดสายตาประกอบแว่น เป็น
การประกอบโรคศิลป์ในมนุษย์หรือไม่และคาดว่าแพทยสภาจะส่งเรื่องดังกล่าวมาขอความเห็นทาง
วิชาการจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯต่อไป  
3) สมาชิกจักษุแพทย์หลาย ๆ ท่านได้แจ้งเรื่องการโฆษณาเกินจริง ขายผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค ราชวิทยาลัย
ฯ ได้ดําเนินการส่งเรื่องไป ทั้งทาง อย. และแพทยสภา ก็ยังไม่สามารถจัดการให้หมดได้ ล่าสุดได้ส่งเรื่องไป
ยัง social media ในเพจของ drama-addict ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเพจเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง จึงขอให้กรรมการและจักษุแพทย์ หากเห็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์ ดีคอนแทค ให้นําส่งภาพ
มายังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือรวบรวมแจ้งทางอย.อย่างต่อเนื่อง 
4) การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ขอเพ่ิม
หัวข้อในเกณฑ์จริยธรรมของสมาคม “2.6 ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีใด ๆ ของสถานพยาบาลรัฐหากว่า
การจ่ายเงนิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานพยาบาลรัฐนั้น” 
5) การประชุม APACRS 2018  มีการประชุมของกรรมการ APACRS 2018 ร่วมกับ NCC สรุปการประชุม 
ดังนี้ 
  - พิธีเปิดจะมี อ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ และ อ.ดํารงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็นพิธีกรผู้ดําเนินงาน 
  - การลงทะเบียน ขณะนี้ยังมีคนลงทะเบียนน้อย หมดเขตลงทะเบียนรอบแรกวันที่ 9 พ.ค. 
  ดังนั้นควรจะประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มขึ้น ราชวิทยาลัยฯ จะลงทะเบียนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็น
กรรมการ APACRS และวิทยากร ร่วมกับจักษุแพทย์ 3 จังหวัดภาคใต้ 
  - Congress reception จะมีการแสดงของแพทย์ประจําบ้านภาควิชาจักษุ ม.เชียงใหม่ และการ 
แสดงพื้นบ้าน เริ่มเวลา 17.30 น. ในเวลา 19.00 น. ขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พร้อมรับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรมดุสิตดีทู โดยจะมีรถตู้รับส่ง ทั้งนี้รถตู้รับส่งที่ราชวิทยาลัยจัดให้ จะ
ให้บริการกรรมการทุกท่านตั้งแต่วันที่ 18 – 21 ก.ค. โดยจะบริการรับส่งจากสนามบินถึงโรงแรมที่พักทั้งไป
และกลับและรับส่งจากโรงแรมเลอเมอริเดียนไปยังโรงแรมแชงกรีล่าตลอดทั้งวันประชุมวิชาการในงาน 
congress reception ที่ประชุมเสนอว่าให้กรรมการทุกท่านใส่ชุดไทยหรือชุดหม้อฮ่อม theme ล้านนา เข้า
ร่วมงาน ผู้ชายใส่เสื้อหม้อฮ่อมกับผ้าขาวม้า ผู้หญิงใส่ชุดไทยหม้อฮ่อมในส่วนของกรรมการที่ไม่ได้มีรายชื่อเข้า
งาน president’s dinner ราชวิทยาลัยจะออกค่าใช้จ่ายให้กรรมการ 6 ท่านเพ่ือเข้าร่วมงานดินเนอร์ แต่จะ
ขอประสานกับทาง Kathy ก่อนว่าจะเพ่ิมจํานวนได้หรือไม่ 
6)  ขอข้อมูล update indication และ การตรวจ lab ก่อนการผ่าตัด  ปัจจุบันทางรพ.เอกชน เริ่มผ่าตัดต้อ
กระจกเบิกกรมบัญชีกลางมากข้ึน ทางกรมบัญชีกลางใช้ข้อบ่งซี้อ้างอิงเดิมของราชวิทยาลัยฯที่เคยส่งเมื่อ 2 ปี 
ที่แล้วเพ่ือใช้ในการอนุมัติการเบิกค่ารักษาของรพ.เอกชน ดังนั้นทางกรมบัญชีกลางจงจะขอให้ทางราชวิทยาลัย
ส่งเกณฑ์ข้อบ่งชี้การผ่าตัดต้อกระจกที่ชัดเจน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขด้วย ราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้
สถาบันโรงเรียนแพทย์ส่งupdate indication และ การตรวจ lab ก่อนการผ่าตัด ของแต่ละสถาบัน เพ่ือ
รวบรวมนําส่งกรมบัญชีกลางต่อไป 
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7)  การจัดทํา VA Chart  เรื่องความช่วยเหลือสมาชิก เช่น ทุนสนับสนุนการประชุมในประเทศและต่างประเทศ 
และ VA chart , pin hole หรือ ETDRS Chart ราชวิทยาลัยพร้อมจะสนับสนุนการจัดทําและแจกให้รพ.ทั่ว
ประเทศ 

    จัดทํางบประมาณในการจัดทํา chart สําหรับรพ.ทั่วประเทศ และนําเสนอให้กระทรวงฯ ออกประกาศ 
ให้รพ.ทั่วประเทศใช้การวัดใน chart เดียวกัน 

  จัดทํา จะทําวีดีโอสาธิตการใช้ ETDRS Chart เผยแพร่ลง youtube และ social media แนะนํา 
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง 

 
4. สรุปการประชุมครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 

1.  ประธานฯ แจ้งนโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
1)  การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ กำหนด 2 วัน ในวันที่ 4-5 ก.ค. 61 โดยในวันที่ 4 ก.ค. ทำการสอบท่ีรพ.จุฬาฯ หัว 
ข้อสอบ MCQ และ CRQ โดยขอความร่วมมือจากกรรมการอฝส. ที ่ เล ือกข้อสอบ และกรรมการคุม 

สอบ oral , OSCE ทุกท่าน งดการติวสอบให้กับแพทย์ประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

2) ขออน ุม ัต ิ งบประมาณในการจ ัดการสอบบอร ์ด อ ้ าง อิ งจากการสอบบอร ์ดของป ี  2560 ขอ 

อนุมัติในหลักการ จำนวนเงิน 790,000 บาท 

3) การสอบเพ ื ่อว ุฒ ิบ ัตรฯ ป ี  2562 จะม ีการสอบเป ็น 2 ส ่วน ส ่วนท ี ่  1 การสอบ Basic Science 

ของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 กรณีท่ีสอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้อีก 2 ครั้ง ปีที่ 2 และปีท่ี 3 ก่อนการสอบ 

clinical science เป็นการสอบครั้งสุดท้าย ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านสอบไม่ผ่านในการสอบ Basic Science 
จะไม่ได้สิทธิ์สอบในครั้งสุดท้าย สำหรับหลักสูตรใหม่กำหนดการสอบ Basic Science ในวันที่ 25 มกราคม 
2562 เฉพาะ MCQ อย่างเดียว สำหรับหลักสูตรเก่าของแพทย์ประจำบ้านปี 3 กำหนดการสอบในวันที่ 3 - 5 
กรกฎาคม 2562 

4) หลักส ูตรใหม่ WFME พ.ศ. 2560 ของภาคว ิชาจ ักษ ุ ศ ิร ิราชพยาบาล กำหนดว ันที ่  31 พ.ค. 61 

ว่าจะรับรองหรือไม่ ส่วนที่เหลืออีก 10 สถาบันจะกำหนดเยี่ยมสำรวจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 61 เป็นต้นไป 
สถาบันแรกคือ ม.สงขลานครินทร์ ในส่วนครั้งสุดท้ายที่ทุกสถาบันจะต้องเยี่ยมสำรวจคือเดือนมิถุนายน 2562 

หากไม่ผ่านในเดือนมิถุนายน 2562 ตามหลักสูตรจะไม่ถึงกับปิดสถาบันแต่จะไม่สามารถรับแพทย์ประจำบ้าน 

ในปี 2562 ไดใ้ห้ทุกสถาบันมอบหมายให้กรรมการอฝส.ของสถาบันอ่าน SAR ให้ละเอียด ต้องสร้างพันธกิจของ
สถาบันให้ชัดเจนโดยจะมีกรรมการจากส่วนกลางอย่างน้อย 3 ท่านเข้าร่วมเยี่ยมสำรวจ 

  5) การประช ุมอฝส. จะต ้องม ีการประช ุมจำนวนถี ่มากข ึ ้น จ ึงจะขออน ุม ัต ิงบประมาณที ่ประชุม  

  จัดประชุมกรรมการอฝส.ในการประชุมวิชาการ APACRS 2018 ที่เชียงใหม่ และขออนุมัติค่าเดินทางสำหรับ 

  กรรมการอฝส. ที่จะต้องเดินทางไปประชุมอฝส.ในวันดังกล่าว 
6) รายงานการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับใบรับรองแพทย์ การทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกายในการขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาติขับรถหลังจากที่ราชวิทยาลัยฯ ได้เสนอไม่เห็นด้วย
เรื่องการตรวจตาบอดสีโดยการใช้อิชิฮาร่าของกรมการขนส่งทางบกนั้น ได้เปลี่ยนเป็นไฟเขียวแดงแล้ว ยังมี
เรื่องผู้ขับข่ีเกิดอาการลมชักแล้วเกิดอุบัติเหตุ  สรุปให้ทำการซักประวัติด้านโรคลมชักและโรคอ่ืนเพิ่มเติม ส่วน
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ตาบอดสีให้ตรวจแบบเดิมไปก่อน 

7) สมาคมจักษุแพทย์อินเดีย ต้องการมี agreement แลกเปลี่ยนแพทย์เขา้ร่วมการประชุมร่วมกับราชวิทยาลัย 
คือ หากราชวิทยาลัยจัดประชุมจะขอส่งแพทย์เข้าร่วมฟรี 2 ท่าน และราชวิทยาลัยฯ สามารถส่งแพทย์เข้าร่วม
ประชุมฟรี 2 ท่านเช่นกันหากสมาคมอินเดียมีการจัดประชุม เพื่อพัฒนาการประชุมของประเทศอินเดีย  

 8) ประเด็นสัมภาษณ์ กรณีต้อกระจก สปสช.ติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับต้อกระจก ในนาม 
ตัวแทนของราชวิทยาลัยฯ เพ่ือนำลงสกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน หัวข้อที่ขอสัมภาษณ์ คือ 

1. สถานการณ์โรคตาต้อกระจกในประเทศไทย จะมีรายงานอยู่ว่าแต่ละปีผ่าตัดไปประมาณ 1 แสน
กว่าราย 
2. ความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ผ ่าตัดตาต้อกระจกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ในปี 2563 จะย้ายกลับมาเป็นเบิกจ่ายตรง และ DRG ของกระทรวงต่อไป 
3. การพัฒนาสิทธิประโยชน์ 30 บาท ต่อไปในอนาคตที่ราชวิทยาลัยเสนอไปจะมีเรื่องเลนส์แก้สายตา
เอียง ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คำนวณมาว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริง 
กำลังให้ทางชมรมต้อกระจกคำนวณค่าใช้จ่ายอีกครั้ง เพ่ือยื่นเสนอใหม่ 

  4. แนวทางราชวิทยาลัยในการพัฒนาจักษุแพทย์เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและยั่งยืน  

   จะพูดเรื่อง การผลิตจักษุเพ่ิม และหาวิธีแก้ไขให้จักษุแพทย์ในต่างจังหวัดให้อยู่ดีมีสุข 
     2.   การประชุม APACRS 2018  ขณะนี้การเตรียมการประชุมดำเนินการไปด้วยดี ปัญหาขณะนี้คือคน 

ลงทะเบียนยังมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากค่าลงทะเบียนค่อนข้างสูง และมีการจัดประชุมนานาชาติที่ใกล้กัน  
ขณะนี้ประเทศอินเดียมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมากท่ีสุด ยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดประมาณ 1,000 คน  
เครื่องแต่งกายสำหรับกรรมการเข้าร่วมงานดินเนอร์ วันที่ 19 ก.ค. ขอแต่งเป็นชุดไทยย้อนยุค ราคาต่อท่าน 
ไม่เกิน 2,000 บาท/ชุด ดำเนินการต่อไป 

-  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 1) ประชุมการพจิารณาคุณสมบัติผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา  แพทยสภาขอให้ราชวิทยาลัยฯ พิจารณา 

คุณสมบัติผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา  ทั้งแพทยสภาขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ข้อมูลในวันที่ 5 มิถุนายน  
2562 ว่ามีคุณสมบัติเป็นไป ตามข้อบังคับให้ขาดคุณสมบัติของแพทยสภาหรือไม่ 
2) บริษทัผู้สอบบัญชีราชวิทยาลัย จากการโหวตลงคะแนนเสียงทางไลน์ของกรรมการ มีผู้ลงคะแนนเสียง
ทั้งหมด 9 ท่าน มติให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีบริษัทเดิม 

  3) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Distinguished Service Awards และ Outstanding 

  Service in Prevention of Blindness Awards   ได้ร่างเกณฑ์ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเสนอชื่อ 
เข้ารับรางวัลเพื่อเตรียมส่งสมาชิก เพ่ือเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ 

   Distinguished Service Awards are presented to ophthalmologists of APAO member 
  organizations for their distinguished service to improve ophthalmology in their country or 
  territory. 
    เกณฑ์รางวัลสำหรับ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจักษุวิทยา 

   1. เป็นจักษุแพทย์ไทยที่เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 
    2. มีผลงานที่ช่วยปรับปรุงพัฒนางานทางจักษุวิทยา ในด้าน ใดด้านหนึ่งเช่น วิชาการ การศึกษา  
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งานวิจัย งานบริหาร งานเพ่ือสังคม หรือ งานด้านระบบสาธารณสุข ของประเทศไทยหรือ 
ประเทศใกล้เคียง 

  3. มีสมาชิกจักษุแพทย์ สนับสนุนชื่อ อย่างน้อย 10 ท่าน 

  4. ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ 

    The Selection Committee shall recommend to the APAO Council not more than  
two names from each country or territory per Congress year. 

   The Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards are given to individuals  
or organizations whose contributions are instrumental in preventing blindness in the Asia- 
Pacific region.  

   The Selection Committee shall recommend to the APAO Council not more than  
  one name from each country or territory per Congress year. 

    เกณฑ์ 
    1. เป็นจักษุแพทย์ไทยที่เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 
    2. มีผลงานที่เกี่ยวกับงานด้านป้องกันตาบอด ในประเทศไทย หรือประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิค 

    3. มีสมาชิกจักษุแพทย์ สนับสนุนชื่อ อย่างน้อย 10 ท่าน 

   4. ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ 
  4) มติชนและเครือข่ายจัดงาน Health Care ที่ศูนย์สิริกิติ์เน้นเรื่องสุขภาพตา    มติชนขอความร่วมมือมายัง 

ราชวิทยาลัยฯ ร่วมจัดงาน healthcare 2018 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์สิริกต์ิิ โดย 

จะโฟกัสด้านสุขภาพตา โดยร่วมกิจกรรมด้านความรู้ด้านสุขภาพ โดยส่งวิทยากรให้ความรู้และขอความร่วมมือ 

ออกหน่วยตรวจสุขภาพตา ขอเชิญประธานและคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิด        โดยมีหน่วยงาน 3 หน่วย  
เข้าร่วมตรวจสุขภาพตาให้ประชาชนในนามราช วิทยาลัย คือ รพ.ราชวิถี, รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ 

ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ 
 5) อนุมัติให้ทุนสนับสนุนกองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า และพญ.อรสิริ ธนธานี มข. ตามโครงการผลิตตำรา 

ของจักษุแพทย์ 
 6) อนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ desktop และ laptop อย่างละ 1 ตัว 

 7) คณะกรรมการบริหารให้ทุนสนับสนุนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ และการประชุม 

นานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศ ให้เพ่ิมทุนสำหรับจักษุแพทย์ด้วย 
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5. สรุปการประชุมครั้งที่ 5/2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 
1.  ประธานฯ แจ้งนโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  1) ผู้ที่ได้รับทุนจากการสัมภาษณ์ 3 ทุน และ ประกวดวิจัยแพทย์ประจําบ้าน 2 ทุน ดังนี้ 
   อ.ผู้สอบสัมภาษณ์ Mr.Richard Grunwell จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   อ.ผู้คุมสอบ อ.วิวรรณ ศันสนยุทธ รพ.พระมงกุฎเกล้า 
   ส่วนกลาง 1 ทุน 
   - พญ.ปาริฉัตร ไกรทัศน์ (รพ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 
   ส่วนภูมิภาค 2 ทุน 
    1. พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล (รพ.ลําปาง) 
    2. พญ.วิมลรัตน์ ประทีปะเสน (รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี) 
    จากการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจําบ้าน ปี 2560 (ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์) 
    1. นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ ม.ขอนแก่น 
    2. พญ.ธนพร ลยางกูร ศิริราชพยาบาล 
 2) การประชุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จากการได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ รองปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข, รองอธิบดีกรมการแพทย์, รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, เลขาธิการ 
คณะกรรมการอาหารและยา, แพทยสภา, แพทยสมาคม, คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, อ.คณะเภสัชฯ จุฬา 
และคณะนิติศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องการโฆษณา โดยข้อมูลที่จะใช้ดําเนินการของ
กระทรวงดิจิทัลฯ ดังนี้ 
  1. ข้อกฎหมายหรือข้อมูลเชิงวิชาการด้านกฎหมาย ให้อย.เป็นผู้รับผิดชอบ 

  2. ผลกระทบ ซึ่งราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงข้อมูลทางหลักวิชาการทางการแพทย์ 
  3. ข้อมูลหลักวิชาการเกี่ยวกับสูตรตํารับของผลิตภัณฑ์ ดีคอนแทค ส่งให้อย. 
  4. ข้อมูลตามหลักกฎหมายการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งจะบรรยายเชิงเศรษฐกิจด้วย 

  เลขาธิการ แจ้งที่ประชุม ระเบียบสํานักงานอาหารและยา “ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจในการสั่งยกเลิก
หลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร ถ้าปรากฏว่าอาหารนั้น มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

  เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือที่หวังผลเป็นยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติดให้โทษ 

เครื่องสําอาง หรือเครื่องมือแพทย์ 
เป็นอาหารที่ตรวจสอบว่า ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้ว่าจ้างนําเข้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัด

จําหน่ายหรือผู้แทนจําหน่าย กระทําการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ
หรือเป็นการหลอกหลวงให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควร ตามมาตรา 40 

  ราชวิทยาลัยได้ทําจม.ถึงอย.และกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทค 
โดยอ้างถึงที่มา และรายละเอียดของการประชุมร่วมกัน และอ้างอิงข้อมูลเดิมที่เคยทําเรื่องแจ้งมาแล้ว พร้อม
ส่งเอกสารวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานของการรักษาโรคตาด้วย เพื่อให้ดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าการ
ทํางานร่วมกันครั้งนี้จะทําให้ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
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 3) การประชุมร่วมแพทยสภา ดังนี้ 
   1. การประชุมวิชาการ 50 ปีแพทยสภา วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 
   - ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2,431 คน เป็นแพทย์ประจําบ้าน 1,264 คน และอ่ืน ๆ 
   - ผู้เข้าร่วมประชุมต่อวันประมาณ 1,000 คน 
   2. กิจกรรมของแพทยสภา 
    - การทําเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค แพทยสภา ขอความร่วมมือจากราชวิทยาลัยในการลิงค์ข้อมูล 
   - การประกวดงานเขียน และหนังสือ 
   - โครงการแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 3 คน 
   - โครงการแพทย์ต้นแบบ 50 คนอยู่ในระหว่างการคัดเลือก 
   - โครงการหมอชวนวิ่ง 
   - งานวันครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 
    3. การ์ตูนซีรีย์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์กับประชาชน ทั้งหมด 12 ตอน 
   จะเริ่มลงเว็บไซต์ของแพทยสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2561 

4) การประชุมทัศนมาตรศาสตร์  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งกลับคณะรัฐมนตรี 
แล้ว คงใกล้จะประกาศฯใช้ น่าจะทันปีงบประมาณนี้ สรุปสุดท้ายนิยามของทัศนมาตร ในมาตรา 3 ร้านแว่นตา
จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักทัศนมาตร ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลดีต่อนักทัศนมาตร 
5) การนําเสนอบทความและแอนนิเมชั่นของรพ.กรุงเทพภูเก็ต    อนุญาตให้นํา animation ของราชวิทยาลัย 
เผยแพร่ที่หน้าเว็บรพ.กรุงเทพภูเก็ตได้ แต่ไม่อนุญาต ให้เผยแพร่บทความและแอนนิเมชั่นของรพ.กรุงเทพภูเก็ต  
ในหน้าเว็บไซต์ราชวิทยาลัย 

     2.   การประชุม APACRS 2018    ขณะนี้การเตรียมการประชุมดําเนินการไปด้วยดี 
    เลขาธิการ ได้ประสานกับแพทยสภาเพ่ือเร่งออกหนังสือขอประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวให้กับ 

วิทยากรต่างประเทศ 2 ท่าน  
2) อนุมัติให้บริษัทนําเสนอราคาใหม่ ETDRS จํานวน 5,000 แผ่น และปรับแก้ไขรูปแบบ ของ pinhole ใหม่มา
นําเสนอท่ีประชุมครั้งต่อไป 

 3) อนุมัติให้ทุนสนับสนุนภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี  พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล และกลุ่มงานจักษุวิทยา  
  4) คณะกรรมการสอบทัศนมาตรศาสตร์ให้ทาบทาม อ.ภฤศ หาญอุตสาหะ, อ.โสฬส วุฒิพันธุ์, อ.พรชัย  

สิมะโรจน์ ตามลําดับเป็น ประธานสอบฯ แทนอ.ธวัชชัย ปานเสถียรกุล และส่งจักษุแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ  
หมุนเวียนกันร่วมคุมสอบโดยปีนี้ให้ภาควิชาจักษุวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ส่งรายชื่ออาจารย์จํานวน 2 ท่าน เป็น 
กรรมการออกข้อสอบเพ่ิมเติมและช่วยคุมสอบ     

3.  เรื่องอ่ืนๆ 
 1) อนุมัติในหลักการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
  2)  ขออน ุม ั ต ิท ี ่ ประช ุ มจ ัดท ํ า โครงการช่ วย เหล ื อการออกหน ่ วยตรวจตาตามถ ิ ่ น ท ุ รก ั นดาร 

   ประธานแจ้งที่ประชุม ได้คุยกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ปัจจุบันไม่มีผู้บริจาคให้กับมูลนิธิทําให้ไม่สามารถ  

ออกหน่วยตรวจตาตามที ่ห ่างไกลได้ จ ึงจ ําเป็นต้องทําประชาสัมพันธ์โฆษณาเพื ่อหางบประมาณออกหน่วย  
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อ.วัฒนีย์ เย็นจิตร แจ้งว่าที ่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ไม่เคยขอบริจาคจากที่อื ่น ปกติจะมีเป็นองค์กรคริสเตียนจาก  

ประเทศเยอรมันเป็นองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนมูลนิธิฯ ประธานแจ้งว่าได้คุยกับคนไข้ที่สามารถหาช่ องทางขอทุน 

สนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงคิดว่าจะทําโครงการเพื่อให้เงินสนับสนุนการออกหน่วยกับมูลนิธิ  
ด้านจักษุต่าง ๆ 
  3) เสนอชื ่อ แพทย์หญิงมันธนี  ไพรัชเวทย์ เพื ่อเข้ารับรางวัล PREVENTION BLINDNESS  AWARD และ
ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เพ่ือเข้ารับรางวัลDISTINGUISHED SERVICE AWARD  
  4) การประชุมจักษุยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ทําบันทึกความ
ร่วมมือกันให้มีจ ักษุแพทย์อยู ่ ในระบบได้พอเพียง เพื ่อดูแลประชาชนผู ้ยากไร ้ได้อย่างยั ่งย ืน โดยทางราช  
วิทยาลัยฯ       ได้ประชุมร่วมกับท่านรองปลัดกระทรวง ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์        ผู้แทนอนุกรรมการเขต 
สุขภาพ จักษุ ทั้ง 13 เขต ผู้แทนสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 11 สถาบัน และผู้อํานวยการสํานักงาน 
บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยทุกเขตได้นําเสนอจํานวนแพทย์ต่อประชากรที่มีอยู่ในเขต  
และความจําเป็นที ่ต ้องมีแพทย์เพิ ่ม ทางด้านสถาบันได้นําเสนอเกณฑ์แพทย์ประจําบ้านที ่สถาบันเห็นสมควร 
ได้รับการฝึกอบรม ที่ประชุมได้ปรับความต้องการให้เข้าหากันโดยได้ข้อสรุปคือ 
  1. ขอความเห็นจากสถาบันฝึกอบรมทั้ง 11 แห่งช่วยเพิ่มการรับฝึกอบรมผู้ที่ได้รับทุนต้นสังกัดจากกระทรวง
สาธารณสุขจากอัตราเฉลี่ย 43 รายในช่วง 3 ปีหลังเป็น 50 รายในปีนี ้
  2. เขตสุขภาพจับคู่ความร่วมมือกับสถาบัน 
  3. สถาบันฝึกอบรมพิจารณารับแพทย์ที่คัดเลือกจากเขตสุขภาพ ที่จับคู่กันนั้นโดยให้น้ำหนักคะแนน 
เป็นพิเศษ เพ่ือให้แพทย์ท่านนั้นได้กลับไปทํางานในภูมิลําเนาของตน 
  4. สถาบันฝึกอบรมร่วมกับแพทย์ในเขตสุขภาพ บูรณาการข้อมูล ร่วมทํางานวิจัยเพ่ือผลงานทางวิชาการ
ร่วมกัน จัดทําแผนศูนย์รับส่งต่อ ระบบส่งต่อ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องเดินทางไกล จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมสมทบ ตลอดจน
การปรับปรุงหลักสูตร และอ่ืน ๆ ตามบริบทของแต่ละภาคส่วน 
  อ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ แจ้งว่าเนื่องจากการสมัครไม่ได้กําหนดว่า จะส่งผู้รับทุนท่านใดไปสถาบัน ที่ประชุมเห็นว่า
ผู้รับทุนเขตในเขตนั้น อาจไปสมัครที่เดียวกันทั้งหมด และจะทําให้เกิดการแข่งขันกันเองและไม่ได้รับการคัดเลือกได้ จึง
ขอให้ประธานเขต ทําการคัดเลือกว่าจะให้ผู้สมัครท่านใด สมัครที่สถาบันไหน และให้ราชวิทยาลัยจัดทําแบบฟอร์ม
แนะนําผู้สมัครส่งให้กับประธานเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตเพ่ือกรอกข้อมูลส่งกลับมายังราชวิทยาลัย และราชวิทยาลัย
ดําเนินการส่งให้สถาบันต่อไป 
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6. สรุปการประชุมครั้งที่ 6/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 
1.  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอฝส. 

  - การตรวจประเมินสถาบัน WFME ราชวิทยาลัยจักษุฯ หลังจากหลักสูตรผ่านแล้ว ได้ทําการ mock  up ที่
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้รอการตรวจเอกสารจากแพทยสภา 

 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของแพทยสภา ได้ตรวจเยี่ยมสํารวจภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันแรกเมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยกําหนดการต่อไปอีก 9 

สถาบันทางคณะอนุกรรมการอฝส. จะนําแจ้งสถาบันให้ทราบอีกครั้ง 

  - การเข้าร่วมเป็นกรรมการหลัก 3 ท่านและผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจเยี่ยมสถาบัน ทางสถาบันจะเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในส่วนราชวิทยาลัย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมให้กับกรรมการร่วม 5 ท่าน และอนุมัติ
งบประมาณในการอบรม SAR เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท  

- ทุนแพทย์ประจําบ้านของสถาบันฝึกอบรม ตามที่ได้ทําความตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการรับทุน
แพทย์ประจําบ้านจากการประชุมร่วมกับเขตสุขภาพมีมติว่า ราชวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติให้กับ
ผู้สมัครที่ได้โควตาจากเขตสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในสถาบันที่ได้ตกลงกันไว้   หากมีผู้สมัครที่ไม่ได้ไปสมัครที่
สถาบันตามโควต้าของเขตสุขภาพ ราชวิทยาลัยจะไม่ขอออกหนังสือรับรองคุณสมบัติให้ผู้สมัครคนนั้น 

- การสมัครแพทย์ประจําบ้านตามหลักสูตรใหม่ จะปฏิบัติตามเกณฑ์ของแพทยสภา ราชวิทยาลัยจะไม่มี  
กําหนดวันพบปะแพทย์ประจําบ้านเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ที่ประชุมขอความร่วมมือทุกสถาบันไม่ให้มีการ
สัมภาษณ์ผู้สมัครก่อน 

  - ทางกรมการแพทย์ ได้มีจัดการตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต จึงขอเชิญสถาบันที่อยู่ในความร่วมมือกับ 

  เขตสุขภาพส่งจักษุแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมรับฟังและให้คําแนะนําพร้อมรับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนของแต่ละเขต 

สุขภาพ 

     2.   การประชุม APACRS 2018   ที่ผ่านมา 2 วันผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,600 คน ทาง APACRS รู้สึกพอใจการ   
          จัดงานเป็นอย่างยิ่ง 
     3.   การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  

เซ็นทรัลเวิลด์  มีบริษัทที่แจ้งความจํานงสนับสนุน Diamond แล้ว และควรจะมีห้องจัด Lunch symposium 

ของราชวิทยาลัย สําหรับผู้เข้าประชุม ที่ไม่ใช่บริษัทเครื่องมือแพทย์ หรือบริษัทยา เป็นผู้จัด และ/หรือจัด
บริเวณอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

     4.   ตําราจักษุวิชาการ เล่ม 2  ตามท่ีประชุมให้นําลงเว็บไซต์ก่อน ทางบรรณาธิการตรวจแล้วยังไม่สามารถ 

  ลงเว็บไซต์ก่อนได้ เนื่องจากยังมีการแก้ไข เล่มนี้จัดทําทั้งหมด 21 บท จะเตรียมแจกในการประชุมวิชาการ  
ครั้งที่ 42 และได้ทําการขอเลข ISBN เรียบร้อยแล้ว 

     5.   การเสนอยาเข้าบัญชียากําพร้า ได้ส่งเวียนให้ประธานชมรมฯ เพ่ือนําเสนอยาเรียบร้อยแล้ว มีชมรมส่งเสนอ 

  ยาเพื่อเข้าบัญชียากําพร้า ดังนี้ 
   1. Topical ganciclovir 0.15-2 % ophthalmic gel 
   2. Edrophonium 
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   3. Hyaluronidase 

   อ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ ขอเพ่ิม Fluorescein อีก 1 รายการ โดยชมรมจะส่งข้อมูลมาให้ราชวิทยาลัย   
          เพ่ือดําเนินการต่อไป 

-  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 1) การนวดตา   การนวดตาขณะนี้เริ่มมีผู้ร้องเรียนเข้ามามากข้ึน หากกรรมการท่านใดพบผู้ป่วย 

  ที่ไปทําการนวดตาและเกิดปัญหาเรื้อรังกับดวงตา ขอให้แจ้งรายละเอียดของผู้ป่วยมาที่ราชวิทยาลัยฯ  
  เพ่ือรวบรวมดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 

    อ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ เสนอว่าให้ตรวจสอบผู้ป่วยที่นวดตาแล้วหาย ว่าหายจากการนวดตาจริงหรือไม่ 
    อ.วัฒนีย์ เย็นจิตร พบบทความในนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์ เรื่อง กรณีศึกษาจักษุแพทย์ไทย ผู้ป่วย 

  3 ราย หายตาบอดด้วยการนวดตา จะนําส่งให้ราชวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไปและจะดําเนินการทําจม.ถึง 
นิติกรของรพ.รามาธิบดี เพ่ือปรึกษาหารือในการดําเนินการ ทางกฎหมาย ต่อไป 

 2) ผู้สมควรได้รับรางวัล APAO Awards 

  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการ 

   - Distinguished service award 2 ท่าน คือ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว และ พญ.รวีวรรณ ชนุถนอม 

   - Prevention of Blindness 1 ท่าน คือ พญ.มันทนีย์ ไพรัชเวทย ์ 
  3)  อนุมัติให้สั่งทําแผ่นวัดสายตา 5,000 แผ่น และอนุมัติในหลักการการสั่งทํา pinhole  โดยจะให้ทางบริษัท   
  ทําตามรูปแบบที่ราชวิทยาลัยเสนอ และนําเสนอราคากลับมาแจ้งท่ีประชุมอีกครั้ง  
 

7. สรุปการประชุมครั้งที่ 7/2561 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 
1.  ประธานฯ แจ้งนโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1) การตรวจประเมินสถาบัน WFME ราชวิทยาลัยจักษุฯ หลังจากหลักสูตรผ่านแล้ว ได้ทําการ mock up ที ่
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้รอการตรวจเอกสารจากแพทย
สภา 

  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของแพทยสภาได้ตรวจเยี่ยมสํารวจภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันแรกเมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยกําหนดการ
ต่อไปอีก 9 สถาบันทางคณะอนุกรรมการอฝส. จะนําแจ้งสถาบันให้ทราบอีกครั้ง 

  ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมสํารวจออกโดยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  - กรรมการหลัก 3 ท่าน ออกโดยสถาบันที่รับการเยี่ยมสํารวจ 

  - กรรมการ่วม 5 ท่าน ออกโดยราชวิทยาลัยฯ 

  - ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ออกโดยสถาบันต้นสังกัดของผู้ร่วมสังเกตการณ์ 
2) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน SAR ประกอบหลักสูตรฯ การฝีกอบรมสาขาจักษุ
วิทยา ของสถาบัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ WFME เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท 

 3) การขอเพ่ิมศักยภาพของสถาบัน สามารถทําเรื่องขอให้ตรวจศักยภาพไปพร้อมกับการตรวจเยี่ยมสถาบันได้ 
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แต่จะไมเ่พ่ิมศักยภาพให้จนกว่าหลักสูตรของสถาบันผ่านเรียบร้อยแล้ว 

 4) การสอบ basic science course หลักสูตรใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2562 ขอให้ทุกสถาบันแจ้งแพทย์ 
ประจําบ้านให้ทราบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และการออกข้อสอบจะจัดทําให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือน 

ธันวาคม 2561 

5) การตรวจคัดกรองการมองเห็นของเด็ก โดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่อนามัย ผู้ให้วัคซีน สืบเนื่องจาก 
การประชุมร่วมกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําโปรแกรมการตรวจสุขภาพของประชาชน โดยใช้สิทธิ์ประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงวัยเด็ก ยังขาดการ
ตรวจคัดกรองการมองเห็น ทางชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข ได้จัดทําสรุปผลการตรวจคัดกรองการมองเห็น
มายังราชวิทยาลัยเพื่อนําเสนอในที่ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ความเห็นจากชมรมมีดังนี้ 
  การใหบุ้คลากรทางสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการในการคัดกรองโรคตาและตรวจการมองเห็นเบื้องต้น
สําหรับเด็กในวัยแรกเกิดถึง 3 ขวบนั้น ทางชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข มีความเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพตาเด็กแม้การคัดกรองไม่ใช่เรื่องง่าย 

  อ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ ยินดีมอบเครื่องตรวจตาเหล่ตาเข 1 เครื่อง เป็นนวัตกรรมในประเทศ ให้กับ 

ราชวิทยาลัยฯ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
6) ชมรมต้อหินประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทําความร่วมมือทางด้านวิชาการกับชมรมต้อหินของประเทศไทย โดยได้ 
ลงนามไปในการประชุม APACRS 2018 ที่เชียงใหม่ ทางฟิลิปปินส์ แจ้งความจํานงต้องการทําเรื่องวิชาการ  
และเรื่องวิจัย ร่วมกับชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย เป็นหลัก โดยลงนามในข้อตกลง 5 ปี ที่ผ่านมาประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้ลงนามร่วมกับประเทศเกาหลี และประเทศเวียดนาม มาแล้ว โดยได้วางแผนในปีหน้าจะจัดประชุม
วิชาการร่วม 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย, ประเทศเกาหลีและประเทศเวียดนาม 

     2.  การประชุม APACRS 2018  ประสบความสําเร็จไปด้วยดี สรุปผู้เข้าร่วมงานเบื้องต้น 

    - exhibitor 425 คน 

   - ผู้เข้าร่วมประชุม 1,765 คน 
     3.  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42  ดังน ี้ 

1. แจ้งบริษัทยังมีห้องที่สามารถจัด luncheon symposium ได้ หากมีบริษัทสนใจ 

2. เตรียมห้องอาหารสําหรับวิทยากร จํานวน 30 ที่ 
3. จัดเตรียมฉากถ่ายภาพสําหรับพิธีรับวุฒิบัตรฯ 2 จุด จัดเตรียม break สําหรับผู้ปกครองที่มาเข้าร่วม
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ ให้พอดี 

     4.  อนุมัติสั่งพิมพ์ตําราจักษุวิชาการ เล่ม 2  จํานวน 1,500 เล่ม  

-  เรื่องสืบเนื่อง 
  1)  ระเบียบเลือกตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นพ.ศุภชัย โชติบุตร เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง และรับรองระเบียบเลือกตั้ง  

ปี 2561  

  2) อนุมัติให้จัดทําโปสเตอร์กระจกตาติดเชื้อจากเลนส์สัมผัส, การนวดตา, ดีคอนแทค และสเตียรอยด ์  เผยแพร่
ประชาชน 4 เรื่อง โดยทําส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ  เพ่ือติดประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกของจักษุแพทย์ 
  3) อนุมัติทุนสนับสนุนตําราจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี  
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4)  เปิดประมูลราคาการจัดทําบูธ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42  เปิดซองราคา พิจารณาเลือก บริษัท คเนศ  
เอ็กซิบิชั่น เนื่องจากนําเสนอราคาที่ต่ำกว่า 

  5) ใบเสนอราคา pin hole  ให้ทางบริษัทเสนอราคาการทําสติกเกอร์สีติดแทนการเลเซอร์ลงสีให้ที่ประชุม 

พิจารณาอีกครั้ง 

6) ร้านแว่นตาเสนอบริการตัดแว่นตาฟรีให้จักษุแพทย์  ได้ตรวจสอบระเบียบของแพทยสภาแล้ว แพทย์ที่ทํา 
การโฆษณานั้นมีความผิดตามหมวด 8 การปฏิบัติตนในกรณีท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อ 44 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพ่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ใดๆ ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ใช้คําว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง คําอ่ืนใด หรือกระทําการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้
ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความภาพ เครื่องหมาย หรือกระทําอย่างใด ๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ประชุมเห็นควรให้ทําหนังสือถึงแพทยสภา แจ้งเรื่องดังกล่าวว่าสิ่งที่บริษัท

กําลงัดําเนินการจะทําให้แพทย์มีความผิดได้โดยไม่รู้ตัว และประชาสัมพันธ์สมาชิกจักษุแพทย์ให้ทราบเรื่องน ี้ 
7) โครงการบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร  ตามท่ีได้ออกหน่วยตามถิ่นทุรกันดาร 
พบว่าโรงพยาบาลบางพ้ืนที่คลาดแคลนเครื่องมือแพทย์ จึงเล็งเห็นว่าสถาบันโรงเรียนแพทย์ที่มีเครื่องมือ
แพทย์ที่ชํารุด แต่สามารถซ่อมแซมได้ หรือเครื่องมือแพทย์รุ่นเก่าท่ีไม่ได้ใช้แล้ว จะสามารถนํามาให้
โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารให้ประโยชน์  โดยราชวิทยาลยัจะเป็นสื่อกลางประสานกับโรงพยาบาลที่ต้องการ
เครื่องมือแพทย์ ในการยืมเครื่องมือดังกล่าว  ดังนั้นราชวิทยาลัยจะทําหนังสือถึงสถาบัน แจ้งรายการเครื่องมือ
แพทย์ที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ มายังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 

8. สรุปการประชุมครั้งที่ 8/2561 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 
1.  ประธานฯ แจ้งนโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1) กําหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้านจักษุวิทยา พร้อมกันทั่วประเทศ วันพุธที่ 7 พ.ย. 61 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

2) วันเยี่ยมสํารวจม.ธรรมศาสตร์ ขอเลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ 5 และวันอังคาร ที่ 6 พ.ย. 61  เนื่องจากเชิญ
กรรมการภายนอกไม่ทัน 

3) วันประชุมกรรมการอฝส. ครั้งต่อไป วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 13.00-13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา 
เซ็นทรัลเวิลด์ 
4) กําหนดการสอน basic science course วันที่ 12-16 พ.ย. 61 ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
5) กําหนดการ work shop การเขียน SAR วันที่ 12 ต.ค. 61 
6) ผู้สมัครประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ทางคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ได้จัดส่งบัตรรับรองประธานให้สมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หมดเขตส่งบัตรรับรองในวันที่ 28 

กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ขั้นตอนต่อไปตามลําดับ  เวลาที่ทางคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้กําหนด 
7)  Ophthalmology A-Z: 10th-11th November 2018 ทางบริษัท คาร์ล ไซส์ส และบริษัทแอลเลอร์แกน   
ได้ร่วมมือกับทางราชวิทยาลัยทางตาของประเทศมาเลเซีย จัดประชุม A-Z ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่ง
รายละเอียดมายังราชวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ที่สนใจการเข้าร่วมประชุม โดยอ.ณวัฒน์ วัฒนชัย 
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จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้และจะมาแจ้งรายละเอียดของการจัดประชุมให้ราชวิทยาลัยฯ ทราบอีกครั้ง 

8) ได้นําส่งโปสเตอร์เรื่องดีคอนแทคและคอนแทคเลนส์ ไปยังรพ.ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบ โดยโปสเตอร์ที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องต่อไปคือ การนวดตา ในเดือนตุลาคมนี้ 

2. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 และตําราจักษุวิชาการ เล่ม 2 

  ขณะนี้ตําราจักษุวิชาการ เล่ม 2 จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนําแจกให้กับสมาชิก 

ราชวิทยาลัยฯ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 

  ขณะนี้หัวข้อต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการ  ทางชมรมเริ่มส่งกันใกล้ครบถ้วนแล้ว โดยจะมี 
sessionเกี่ยวกับร้านแว่นตาในบ่ายวันพุธ ในครั้งนี้จะมีการจัดอาหารบุฟเฟ่ต์ส่วนกลางสําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม และวิทยากรที่ไม่ต้องการฟัง Luncheon Symposium โดยสามารถอัพเดทโปรแกรมการประชุม
ผ่านเว็บไซต์ราชวิทยาลัยได้ 

3. การประชุม APAO 2019   คณะกรรมการ APAO 2019 มีมติขอให้ราชวิทยาลัยสนับสนุน 

ค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ในอัตรา Early bird 15 ตุลาคม 2561 เท่านั้น ดังนี้ 
1. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนสําหรับแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด จํานวน 

3,000 บาทต่อท่านโดยให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนดังกล่าว 

  2. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% สําหรับจักษุแพทย์อาวุโส (เฉพาะอายุ 65 ปี ขึ้นไป คือเกิดก่อน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497) 

  3. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจํานวนสําหรับจักษุแพทย์ 3 จังหวัดภาคใต้ 
  4. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจํานวนสําหรับกรรมการจัดประชุม APAO 2019 ที่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนจาก APAO เช่น speaker, co-ordinator 

  5. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจํานวนสําหรับคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ และประธานที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรม ที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนจาก APAO 

  6. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจํานวนสําหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ (อดีตประธานราชวิทยาลัย) 
โดยทั้ง 6 ข้อจะต้องดําเนินการลงทะเบียน Early Bird Rate ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เท่านั้น 

  โดยขอให้ส่งใบเสร็จตัวจริง พร้อมลายเซ็นรับรอง ส่งมาท่ีราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และทางราชวิทยาลัยจะตรวจสอบเอกสาร และดําเนินการโอนเงินสนับสนุนให้ภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุม 
-  เรื่องพิจารณา 
1) บรรจุภัณฑ์ลักษณะคล้ายขวดยาหยอดตา  เห็นควรนําเรื่องนี้หารือกับทางคณะกรรมการอาหารและยา  

เพ่ือหาแนวทางป้องกัน 

  2) อนุมัติทุนสนับสนุนตําราจักษุวิทยาของรศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล และกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี 
     3) อนุมัติงบประมาณการประชุมจักษุยั่งยืน mapping พยาบาลจักษุ 

กลุ่มเป้าหมายประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน 
    1. ตัวแทนพยาบาลเวชฯตา ใน รพช. / รพ. ที่ไม่มีจักษุแพทย์ 12 เขต ๆ ละ 1-2 คน 
    2. ประธานและเลขา SP ตา 12 เขต 
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    3. ประธาน/ประธานร่วม หลักสูตรการพยาบาลเวชฯ ตา 6 แห่ง 
4)  ประชาพิจารณ์ ร่าง กฎกระทรวง “กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” ประกอบด้วย ร้านแว่นตา,  
ทัศนมาตร และจักษุแพทย์ โดยในที่ประชุม ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างนักทัศนมาตร กับ
ประกอบการร้านแว่นตา เนื่องจากทัศนมาตรให้ความเห็นว่าควรให้ใช้พระราชกฤษฎีกาทัศนมาตรที่กําลัง
จะประกาศใช้ควบคุมมาตราฐานร้านแว่นไม่ใช่กฎกระทรวง ในส่วนทางร้านแว่นตา ให้ความเห็นว่าควร
แยกออกกฎกระทรวงมาควบคุมดูแลร้านแว่นตาโดยเฉพาะ โดยจะมีการทําประชาพิจารณ์กฎกระทรวงฯ 
ทั้ง 4 ภาคท่ัวประเทศ เพ่ือเตรียมการประกาศใช้ต่อไป  อ.วัฒนีย์ เย็นจิตร แจ้งที่ประชุม กฎหมาย
ทัศนมาตรยังติดปัญหาอยู่ในบางประเด็นทําให้ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้ ขณะนี้ได้ทําจดหมายคัดค้าน
จากสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ และคณะทัศนมาตรต่าง ๆ โดยจะขอเข้าปรึกษาหารือกับท่านรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข และขอเสนอว่าขอให้ราชวิทยาลัยฯ ตั้งตัวแทนของราชวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมประชุม
ด้วย ประธานแจ้งว่าราชวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งอ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ เป็นตัวแทนราชวิทยาลัยฯ เข้า
ประชุม แต่บางครั้งจดหมายเชิญจะส่งด่วนมาก ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงต้องหาผู้แทนจักษุ
แพทย์ท่านอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนประชาพิจารณ์ ร่าง กฎกระทรวง 

5)  การจัดทํารายงานประจําปี และงบดุลราชวิทยาลัย ส่งแพทยสภา 
  เนื่องจากแพทยสภาได้ขอให้ทุกราชวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดลและกิจการของราชวิทยาลัยในปี 
2560 ตามประกาศในข้อบังคับของแพทยสภา จึงขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมเพ่ือจัดจ้างผู้ที่จะมา
จัดทํารายการต่าง ๆ และงบดุล ส่งแพทยสภาเป็นแบบดิจิตอลไฟล์ งบประมาณ 20,000 บาท หัวข้อที่
ต้องสรุป ดังนี้ 
 1. หัวขอ้ ที่จะส่ง ได้แก่ งานตามด้านต่าง ๆ ที่มี อนุกรรมการและทีมที่ดูแล 
 2. งานของคณะอนกรรมการอฝส. การจัดทําหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ การอบรม และ  

   เยี่ยมสํารวจสถาบัน 
   3. งานประชุมวิชาการ งานวิชาการเพ่ือสังคม 
   4. การจัดประชุมร่วมกับต่างประเทศ 
   5. การจัดประกวดผลงานวิจัย แพทย์ประจําบ้านการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย  

จักษุแพทย์และแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
  6. การลงนาม MOU กระทรวงสาธารณสุข ประชุมจักษุยั่งยืน และโครงการสืบเนื่องที่เกิดขึ้นตามมา 
  7. การจัดการเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การบ่งหนามหวายรักษาต้อกระจก 
  8. การคัดค้านการยกเลิกค่าใบมีด ผ่าตัดต้อกระจก 
  9. การพิจารณาจริยธรรมการให้ความเห็นอื่นต่อแพทยสภา เช่น เด็กติดถ้ำ การตรวจตาในการใช้ยา   

chloroquine 
  10. งานวิรัชชกิจ การแปล AAO practice pattern การติดต่อของแพทย์ต่างชาติมาดูงานในประเทศ 
  การประชาสัมพันธ์งาน APACRS APAO 
  11. โครงการตาบอดในถิ่นทุรกันดาร 
  12. การให้ความรู้ประชาชน เรื่อง contact lens การนวดตา ต้อหิน ต้อกระจก และงาน health  
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มติชน 
  13. เรื่องสุขภาพตา สถานการณ์สุขภาพตาในประเทศไทย การสํารวจตาบอด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
  14. บทความส่งแพทยสภา ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
  15. การให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ตาบอดสี 
  16. การประชุมร่วมแพทยสมาคมสนับสนุนงานต่าง ๆ กอล์ฟการกุศล งานลมวิเศษ 
  17. งาน 50 ปีแพทยสภา 
  18. การจัดทํา RCOPT Line , การ ปชส. ผ่าน Facebook, website 
  19. โครงการวัสดุ Reuse จักษุเวชสาร 
  20. อ่ืน ๆ 
6) อนุมัติจัดทําแบบสกรีนตัวหนังสือ และสั่งทําสติกเกอร์ใสติดทับตัวหนังสือสกรีน pin hole test 

7) กรณีการนวดตา  เห็นควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบการพิจารณาความผิดต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ของสมาชิก และการลงโทษ ใหม่และให้ทําโปสเตอร์เผยแพร่อันตรายของการนวดตาแจกจ่ายรพ.ต่าง ๆ  
ทั่วประเทศด้วย 

  
9. สรุปการประชุมครั้งที่ 9/2561 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 

1.  การประชุมจักษุยั่งยืน ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ กรมการแพทย์ เรื่อง mapping พยาบาลจักษุ  
เรื่อง mapping พยาบาลจักษุ ปัจจุบันหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จะมีการฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตร 4 เดือนมีจํานวน 6 สถาบัน และ Eye nurse หลักสูตร 10 วัน โดยเรียนทฤษฎีที่สถานที่ฝึกอบรม
แล้วจะต้องฝึกปฏิบัติกับพยาบาลเวชปฏิบัติอีกขั้นหนึ่ง ที่ประชุมได้หารือกันในเรื่องจํานวนของพยาบาลเวชฯ 
ว่าในแต่ละพ้ืนที่ควรมีจํานวนเท่าใด โดยดูจาก population based และ work based 

   ในส่วนของสถาบันเห็นด้วยในการฝึกพยาบาลเวชฯ เพิ่มเติม โดยจัดคอร์สการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน แต่  
  ปัญหาคือพยาบาลไม่สามารถมาเรียนได้ ติดปัญหาเรื่องที่พักและค่าเดินทางในการมาเรียน 

    ในการคํานวณงบประมาณต่อครั้งในการฝึกอบรมเฉพาะค่าเรียน 40,000 บาทต่อคน ขอให้ 
พยาบาลรวบรวมค่าใช้จ่ายจริง เพื่อจัดทํางบประมาณนําเสนอกระทรวงสาธารณสุข 

    หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 2 กลุ่ม ปัจจุบันมี พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 1,770 คน  
โดยขอให้แต่ละเขตคํานวณว่าแต่ละเขตต้องการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
ทางตาเขตละกี่คนโดยทางราชวิทยาลัยฯ จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเกลี่ยงบประมาณในการ 

เข้าฝึกอบรมของพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา 

    ในส่วนของพยาบาลในพ้ืนที่ eye nurse ที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรนี้ไม่จําเป็นต้องอบรม 4 เดือน 

ซ่ึงใช้เวลานานเกินไป เสนอว่าให้ราชวิทยาลัยฯ จัดอบรมเบื้องต้นให้พยาบาลในพ้ืนที่โดยแบ่งเป็น 4 ภาค  
โดยให้สถาบันฝึกอบรมที่เก่ียวข้องทั้ง 4 ภาคเป็นผู้จัดการอบรม จะทําให้การฝึกอบรมของพยาบาลในพ้ืนที่มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยราชวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นบางส่วน และราช
วิทยาลัยฯ จะประสานสภาพยาบาลเพ่ือรับรอง cmu สําหรับผู้ที่จบหลักสูตร 
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2.  การประชุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้เชิญผู้แทนจากองค์กรที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลการติดตาม      
เรื่องฟ้องร้อง  โดยขณะนี้ได้ปิดเว็บไซต์ที่โฆษณาหลอกลวงประชาชนไปจํานวนมากแล้ว 

  ผู้แทนจากคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งว่าปัญหาในขณะนี้คือ ทางบริษัทพยายามจะดําเนินคดีฟ้องร้อง
กับเจ้าหน้าที่อย. โดยตรง ไม่ได้ฟ้องร้ององค์กรโดยรวม 

   -  สรุปแนวทางการดำเนินการจากมติที่ประชุม ดังนี้ 
1) ส่วนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการ 

  - ออกประกาศจะดําเนินการกับบริษัทดีคอนแทค และบริษัทอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดย  
จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน ในมาตรา 40 และ มาตรา 41 คือโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และโฆษณาอันเป็นเท็จ 

  - ดําเนินการเพิกถอนเลขสารบบอาหารตามระเบียบอย.ฯ 

  - มีหนังสือตามมาตรา 42 ให้ผู้ผลิตดําเนินการหยุดการผลิตสินค้า 

2) ราชวิทยาลัยจักษุฯ จะร่วมมือกับทางแพทยสภาช่วยสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการท้ังหมด และช่วย 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสมาชิกจักษุแพทย์รับทราบว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง
ในกรณีนี้ 
 3) ส่วนกระทรวงดิจิตอล ทางราชวิทยาลัยจะประสานขอความร่วมมือให้ดําเนินการทางด้าน พรบ. 
คอมพิวเตอร์และปิดช่องทางโฆษณาสินค้าท้ังหมดบนเว็บไซต์และทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท D 

contact และสินค้าอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 

  - คณะทํางานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องตา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาเกินจริง  
โดยจะขอประสานกับทางอย. ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ตั้งคณะทํางานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

 
3. รายงานการประชุมสถานการณ์ปัญหาสุขภาพด้านจักษุวิทยาของประเทศและวางแผนพัฒนาศูนย์ความเป็น   
     เลิศด้านจักษ ุ

  - เลขาธิการ แจ้งที่ประชุม สรุปการประชุมของคณะกรรมการด้านจักษุวิทยาแห่งชาติ ดังนี้ 
  1. กรมการแพทย์มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ มีคณะกรรมการในรูปแบบ service 

  plan เกิดข้ึนจํานวน 15 สาขา โดยกรมการแพทย์มีสถาบันเฉพาะทางตามกฎหมายที่ก่อตั้ง 

  หน่วยงานมีทั้งหมด 15 สาขา โดยสาขาตา จะมีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่เป็น 

  หน่วยงานเฉพาะทางในส่วนของจักษุ 
  2. คณะกรรมการด้านจักษุวิทยาแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

   • วิเคราะห์ ประเมินสภาพปัญหาสุขภาพ ผลกระทบและทรัพยากรสาธารณสุขด้าน 

   กําลังคน เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี 

   • จัดเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาสุขภาพด้านจักษุวิทยาของประเทศ 

   • เสนอแนวทาง มาตรฐานบริการ การประเมินเทคโนโลยี ในด้านการบริการเครื่องมือ 

   อุปกรณ์ รวมถึงข้อเสนอแนะประเด็นที่ควรพัฒนาเป็นนโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



23 | P a g e  
 

   • แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม 

   • ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง 

  3. อ.สายจินต์ อิสีประดิฐ นําเสนอสถานการณ์ปัญหาโรคทางจักษุ คือ ความชุกตาบอด, ต้อกระจก, 

  ต้อหิน, จอตา, กระจกตา และโรคตาเด็ก 

  4. การดําเนินงาน service plan service delivery ปี 2561-2562 มี 7 service 

   • บริการผ่าตัดผู้ป่วย Blinding Cataract 

   • บริการคัดกรองเบาหวานขึ้นตา (DR) 

   • บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจอตาและ Laser AMD 

   • บริการ Laser ROP สําหรับเด็กแรกเกิดท่ีมีความเสี่ยงต่อภาวะ ROP 

   • บริการแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กนักเรียน 

   • บริการ Corneal Transplant 

   • บริการต้อหิน 

  5. โครงการสํารวจสภาวะตาบอด ตาเลือนรางและโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ครั้งที่ 5 เริ่มสํารวจ 

ในเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งหมด 52 พ้ืนที่ (25 จังหวัด) 13 เขตบริการสุขภาพ แบ่งตามภาค 

  - อ.วัฒนีย์ เย็นจิตร ประธานคณะกรรมการ นําเสนอปัญหาสาเหตุของตาบอดและสายตาพิการของโลก 

โดยระบุว่าสายตาผิดปกติโดยไม่มีแว่นตาใส่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของความพิการทางสายตาพบมาก 24.35% คิดเป็น
ประชากร 15,301,032 คน นอกจากนี้ยังพบปัญหาสายตาสั้นมากขึ้นแต่คนไม่ค่อยคํานึงถึง คนที่จะจัดการปัญหาได้ดี
ที่สุด คือ นักทัศนมาตร และจักษุแพทย์ โดยนักทัศนมาตร มีองค์กรที่ดูแลอยู่คือ World Council Ophthalmic (WCO) 

ทั้งนี้ การป้องกันความพิการทางตาที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด ง่ายที่สุด คือการใส่แว่นตา 

  - โดยสรุป 

   • Optometrists สามารถ screening, refract, referring to ophthalmology 

   • Optometrists สามารถทําหน้าที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพตา 

   • กระทรวงสาธารณสุขควรมี pilot project รับนักทัศนมาตรเข้าไปทํางานและสร้างแรงจูงใจ 

   ให้คนทํางานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขและส่งเสริมให้เข้าไปทํางานในทีมคัดกรองเนื่องจาก 

   ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้อง Lab และห้องเครื่องมือพิเศษจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในส่วนของการ 

   คัดกรอง 

  - ข้อเสนอแนะ 

   • ปัจจุบันตําแหน่งนักทัศนมาตรในกระทรวงมีตําแหน่งที่เป็นพนักงานกระทรวง ความก้าวหน้า 

   จะไม่ค่อยมี 

   • ส่วนใหญ่นักทัศนมาตรจะไม่ค่อยเข้ามาอยู่ในระบบของโรงพยาบาล เนื่องจากอัตราค่าจ้าง 

   เงินเดือนค่อนข้างน้อย 

4.  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเสริมสวย แพทยสภา  
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เป้าหมาย  คือ ให้ความปลอดภัยต่อประชาชนในเรื่องความสวยงาม ในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้ง
ค่อนข้างมาก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้สอบถามทางชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่ง ทางชมรมไม่เห็นด้วยเรื่องการ
จัดหลักสูตรความงาม และได้ให้ความเห็นเพื่อทําหนังสือถึงแพทยสภา ดังนี้ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ไม่เห็นด้วย
กับหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะกิจด้านความงามดังกล่าว เนื่องจากการผ่าตัด เปลือกตาที่ปลอดภัยต้องมีประสบการณ์
ควบคู่ไปกับความรู้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษา โดยเฉพาะการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน” เพ่ือให้ที่ประชุมแพทยสภา 
บันทึกการประชุมในข้อความที่ราชวิทยาลัยให้ความเห็น 

5. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ดําเนินการไปได้ด้วยดี ในส่วนจํานวนอาหาร  กลางวัน จะมีทั้งของบริษัทที่จัด Lunch 
Symposium และส่วนกลางของราชวิทยาลัยทั้งนี้หากสถาบันใดต้องการจัดหัวข้อที่ต้องการบรรยายเพ่ิมสามารถแสดง
ความจํานงได้เพราะยังมีห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ 
6. การประชุม APAO 2019  เนื่องจากตามข้อตกลงของ APAO กับราชวิทยาลัยฯ ให้มีการจัดการประชุม 

วิชาการของราชวิทยาลัยฯ ในปี 2019 เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นในปี 2019 ราชวิทยาลัยฯ จะขอความเห็นจากท่ีประชุม
จัดการประชุมร่วมของชมรม, สถาบัน, Research Day พร้อมพิธีรับวุฒิบัตรแพทย์จบใหม่ รวมถึงอาจจะมีการจัดการ
เรียน Clinical Science Course ในวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์โดยการจัด
ประชุมจะไม่มีการจัดแสดงบูธของบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ 
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ภาคผนวก 

1. กรมการขนส่ง 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับใบรับรองแพทย์ การทดสอบ

สมรรถภาพของร่างกายในการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ครั้งท่ี 1/2560 

 

2. กรมบัญชีกลาง 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ออกหนังสือแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง การยกเลิกเบิกจ่ายใบมีดผ่าตัดในสิทธิ์
ราชการ    ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอทักท้วงการยกเลิกดังกล่าว  
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 5/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561) 

2. กรมบัญชีกลาง แจ้งข้อมูล เรื่อง การยกเลิกเบิกจ่ายใบมีดผ่าตัดในสิทธิราชการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561     
กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกรายการ หมวด 2 ตา หู คอ จมูก จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการมีดเจาะลูกตา 
(Surgical knife/blade) (รหัส 2114) เนื่องจาก ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในจากการจ่ายเงินตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับที่ 5 เป็นฉบับที่ 6 โดย
ได้นำรายการมีดเจาะตาคำนวณรวมอยู่ในอัตราฐาน (Base Rate) ของแต่ละสถานพยาบาลแล้ว  ดังนั้น การ
เบิกค่ารายการมีดเจาะลูกตาในการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน จึงเหมารวมอยู่ใน DRGs ส่วนกรณี
สถานพยาบาลใช้มีดเจาะลูกตาในการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกได้ตามจำนวนเงินที่
สถานพยาบาลเรียกเก็บ โดยทั้งสองกรณีจำแนกการส่งข้อมูลในหมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (หมวด 5) 

3. ออกหนังสือแจ้งไปยังรองอธิบดีกรมการแพทย์, อธิบดีกรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อบ่งชี้และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัดต้อกระจก (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 151/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
 

 

3.  กระทรวงสาธารณสุข 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพิจารณา
กำหนดแนวทางการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ “กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” เป็นสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  ใน
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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2. การเข้าร่วมประชุม นโยบายการให้ความรู้ด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ใน
วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ส่งรายละเอียดการรักษาและ
ผลงานวิจัยหรือหลักฐานยืนยันการบ่งต้อด้วยหนามหวายให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

4. ออกหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง การบ่งต้อด้วยหนามหวาย โดย
ให้จักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลอู่ทอง ช่วยร่วมดูแลผู้ป่วย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแนวทางปฏิบัติ
ของแพทย์แผนไทยที่เก่ียวข้องกับโรคทางจักษุวิทยาให้มีมาตรฐาน 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 17/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561) 

5. ออกหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/นายกแพทยสภา เรื่อง พิจารณาแนวทางปฏิบัติ
ของแพทย์แผนไทย เรื่อง การบ่งต้อด้วยหนามหวาย  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอให้แพทยสภาพิจารณา
แนวทางปฏิบัติของแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจักษุวิทยาให้มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 52/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) 

6. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย จัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
7. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เรื่อง ขอส่ง

รายงานการประชุมการพัฒนาระบบจักษุแบบยั่งยืน ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
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(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 90/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
8. การเข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ชั้น 5 อาคาร 5 
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

9. ขอส่งรายงานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

10. ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2561  

11. ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลหลักสูตรการศึกษานานาชาติระดับหลังปริญญา  (Post Graduate) ใน
ประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
บริการวิชาการ (Academic Hub)  

12. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรทุนแก่นักศึกษากลุ่มประเทศ CLMV 
13. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประมูลสิทธิ์ในการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ 
14. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติ ทั้ง 15 ด้าน 
15. การเข ้าร ่วมประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ “การพัฒนาแนวทางเวชปฏ ิบ ัติ  (Clinical Practice Guideline 

Development) และการประเมินแนวทางเวชปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพแนวทางเวชปฏิบตัิ
สำหรับการวิจัยและประเมินผล (AGREE II); Clinical Practice Guideline Development And AGREEII 
assessment”    ในวันที่  1  มิถุนายน  2561   เวลา 09.00 - 16.30 น.   ณ  โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จัง
หวดนนทบุรี 

16. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพิจารณา
กำหนดแนวทางออกกฎกระทรวงกำหนดให้ “กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” เป็นสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที ่2/2561 ใน
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

17. การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลาง ในวันอังคารที่ 10 
เมษายน 2561 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการแพทย์ 

18. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา ในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 7 ชั้น 6 กองบริหารการสาธารณสุข ตึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

19. ขอให้ราชวิทยาลัยฯ ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขกับราชวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 

20. การเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตร
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะกับช่างแว่นและร้านแว่นตา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-
13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข 
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21. การเข้าร่วมประชุม 
- พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการผ่าตัด One Day Surgery (ODS) & Minimally Invasive 

Surgery (MIS)  
- ขอความอนุเคราะห์พิจารณารายการหัตถการ ODS ตามท่ีราชวิทยาลัยเสนอ  

22. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประมูลสิทธิ์ในการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (เพ่ิมเติม) 
23. มติและรายงานการประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขา

ทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะกับช่างแว่นและร้านแว่นตา 
24. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 
25. ขอความอนุเคราะห์สำรวจการใช้ AGREE II  
26. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความต้องการใช้แนวทางเวชปฏิบัติ 
27. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจแก้บทความวิชาการและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง บริการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงวัย

เข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกจังหวัดอุดรธานี 
28. การเข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อยุทธศาสตร์กรมการ

แพทย์ พ.ศ.2560-2564  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร 

29. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เพ่ือ
รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน  
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

30. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพิจา รณา
กำหนดแนวทางออกกฎกระทรวงกำหนดให้ “กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” เป็นสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2561 ใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

31. การเข้าประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปี 2561  
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็น
เตอร์ 

32. เชิญเป็นวิทยากรประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) 
ปี 2561  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ 

33. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา ในวันพุธที่ 10 
มกราคม 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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34. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2561 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

35. ออกหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมบัญชีกลาง เรื่อง การยกเลิกเบิกจ่ายใบมีดผ่าตัดในสิทธิ์ราชการ  ขอทักท้วง
การยกเลิกดังกล่าว 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 5/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561) 

36. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ออกหนังสือส่งรายงานความคืบหน้า การดำเนินงานตามความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีรายละเอียดแนบท้าย ประกอบด้วย 

1.  รายงานการประชุมเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัย  
จักษุแพทย์ฯ มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง 

2. สรุปผลการประชุม  
1. สรุปข้อมูลความต้องการจักษุแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2562  
2. สรุปจานวนทุนที่รับฝึกอบรมโดยประมาณระหว่างคู่ความร่วมมือโรงเรียนแพทย์กับเขต

สุขภาพ ปี 2562  
3. สรุปความต้องการทุนจักษุแพทย์ 12 เขต ปี 2562  
4. คู่ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ   
5. สรุป center 12 เขต  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท99/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561) 
37. ออกหนังสือแจ้งไปยัง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข/นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รอง

เลขาธิการ อย. เรื่อง ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จำหน่ายและผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอน
แทค  พบว่าวิตามินเสริมอาหารดีคอนแทคขึ้นทะเบียนเป็นวิตามินเสริมอาหารกับองค์การอาหารและยา แต่
มิได้รับอนุญาตให้โฆษณา  
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 59/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

38. ออกหนังสือแจ้งไปยัง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เรื่อง การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารดีคอนแทค  ราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ พบว่าไม่มีหลักฐานทางวิชาการใดๆ ที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทค
สามารถรักษาโรคทางตาได้ และขอยืนยันว่าไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใดมีสรรพคุณรักษาโรคหรือความ
ผิดปกติเก่ียวกับดวงตา 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 153/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561) 

39. ออกหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การโฆษณาผ่าตัดต้อกระจก รพ.ศุภมิตร   ราช
วิทยาลัยฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกจักษุแพทย์ถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการผ่าตัดต้อกระจกของ
โรงพยาบาลศุภมิตร โดยการโฆษณาว่า “จักษุแพทย์มีประสบการณ์สูง” ให้พิจารณาว่าโฆษณาดังกล่าวนั้นผิด
กฎหมายหรือไม่ 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 81/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561) 
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40. ออกหนังสือแจ้งไปยังรองอธิบดีกรมการแพทย์ , อธิบดีกรมบัญชีกลาง เรื ่อง ข้อบ่งชี ้และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัดต้อกระจก (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)  
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 151/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561) 

41. ออกหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มแนะจำตัวผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 160/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561) 

42. ออกหนังสือแจ้งไปยังนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / รองปลัดกระทรวง / 
รองอธิบดีกรมการแพทย์ เรื่อง ยาสเตียรอยด์ (Steroid) กับความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน  การขายยาหยอด
ตาสเตียรอยด์ ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์กำกับเท่านั้น 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 161/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) 

 

4.  กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวทิยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวทิยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวทิยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

4. ขอความเห็นการฝึกอบรมเฉพาะกิจด้านความงาม เพื่อรองรับบัณฑิตแพทย์ใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษา ประมาณ 

3,000 คน  แต่แพทยสภามีตำแหน่งการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเพียงประมาณ 1,500 อัตรา 

5. ออกหนังสือไปยังเลขาธิการกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย เรื่อง ความเห็นการจัด

หลักสูตรความงาม   ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะกิจด้านความงาม 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 133/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 
6. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 11.00 

น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 

ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

7. ชี้แจงหนังสือ กฝพท.05/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561   
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8. ขอความเห็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยส่งต่อ กลุ่มสถาบันฯ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 

สุรศักดิ์  อุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธาน

คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พิจารณาให้

ความเห็น 

9. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 

น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

10. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวทิยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

 

5. ชมรม 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ขอส่งเอกสารรายงานการดำเนินการของชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบแห่งประเทศไทย ประจำปี 

2560 

2. ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข ขอส่งรายงาน 

1. ส่งธรรมนูญของชมรมและรายชื่อกรรมการชมรมชุดปัจจุบัน 

2. รายงานกิจกรรมของชมรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (นับปีปฏิทิน) 

3. รายงานรายรับรายจ่ายของชมรมในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (นับปีปฏิทิน) และยอดคงเหลือ 

เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนให้กับชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยฯ ปีละ 30,000 บาท 

4. ชมรมต้อต้อกระจกขอรับเงินสนับสนุนให้กับชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยฯ ปีละ 30,000 บาท 

5. ชมรมต้อหินขอรับเงินสนับสนุนให้กับชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยฯ ปีละ 30,000 บาท 

6. ชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดการ

เลือกตั้งกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561-2562 

7. ชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน ในการดำเนินการจัดการ

ประชุมวิชาการและการจัดการเลือกตั้งกรรมการชมรมกระจกตา จำนวน 20,000 บาท 

8. ชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้ความเห็นเรื่องการทำผ่าตัดเปลี่ยน

กระจกตาในสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงสำหรับให้ผู้ป่วยพักค้างคืน  ทางชมรมฯ มีความเห็นว่าไม่ควรทำการ

ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยพักค้างคืน 
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6. ทัศนมาตรศาสตร์ 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ขออนุมัติข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติศักดิ์  ประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยมาตรศาสตร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 

เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข 

2. ขออนุมัติข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติศักดิ์  ประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยมาตรศาสตร์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข 

3. การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Thailand International Optometry Conference 2018 ใน

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ Hall 4 ณ IMPACT Exhibition Center เมืองทองธานี 

4. ขออนุมัติข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติศักดิ์  ประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยมาตรศาสตร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข 

5. ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสอบความรู้บุคคลที่จะขอรับหนังสืออนุญาตให้

ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  

6. ออกหนังสือแจ้งไปยังประธานอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย

ทัศนมาตรศาสตร์    

1. ที่ประชุมเห็นพ้องกันให้นักทัศนมาตร สามารถใช้ยาชาชนิดหยอดยา และย้อมสีตาด้วยฟลูออเรสซีน 

เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เลนส์สัมผัสได้ ส่วนยาลดการเพ่งชนิดไซโคพีจิคให้จักษุแพทย์ใช้เท่านั้น 

 (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 9/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561) 
7. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสอบความรู้บุคคลที่จะขอรับหนังสืออนุญาต 

1. รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

2. พญ.สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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7. แพทยสภา 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 10 

มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสื่อสารสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 

30 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั ้น 7 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. ขอรายละเอียดแนวทางการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี พ.ศ.2561   

4. ขอความร่วมมือนำเสนอเนื้อหาและ Key word เพิ่มเติม เพื่อสร้างเป็น Cartoon series และขอรายชื่อผู้

ประสานงานหลักของราชวิทยาลัยเพื่อติดต่อประสานงาน ซึ่งมี 2 หัวข้อคือ 

1. Hidden truth ความจริงที่ซ่อนอยู่และอยากให้สังคมรับรู้ (เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อประชาขน) 

2. Positive truth ความสุขที่หมอได้จากการช่วยคนไข้ในรูปแบบอื่น 

5. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสารสนเทศทางการแพทย์ของผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  เชิญผู้บริหารด้าน IT ของราชวิทยาลัย 

6. ขอความร่วมมือให้แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุมวิชาการครบ 50 ปี  

แพทยสภา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่อาคาร IMPACT FORUM ชั้นสอง ในอิมแพ็ค  

เมืองทองธานี 

7. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/

วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน

เลขาธิการแพทยสภา  

8. การประกอบว ิชาช ีพเวชกรรมชั ่วคราวของจ ักษ ุแพทย์ชาวต ่างประเทศ Dr.Christian FAVRE ชาว

สวิตเซอร์แลนด์ ตามโครงการตรวจค้นหาความผิดปกติทางสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา  โดยคณะกรรมการ

แพทยสภามีมติอนุมัติให้ Dr.Christian FAVRE สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่ วคราว

ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้การควบคุมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

9. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสื่อสารสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้ น 7 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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10. ขอความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน เพื่อขอ

ทราบความเห็น ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ท่านเห็นด้วยกับ (ร่าง) เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน 

    หรือไม่ อย่างไร และมีประเด็นที่ต้องการจะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมประเด็นใด หรือไม่ 

2. กรณีใดบ้างที่ท่านไม่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน และไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน 

11. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ปีที่ 3 ขยายเวลาใน

การรับต้นฉบับ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

12. ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวแพทยสภาในโอกาสครบรอบ 50 ปี และเปิดตัวโครงการต่างๆ ใน  Concept 

“TRUST” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 

1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

13. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสื่อสารสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 28 

มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้ น 7 สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

14. การเข้าร่วมประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่อาคาร IMPACT 

FORUM ชั้นสอง ในอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

15. ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งผู้ที่จะสมคัร

สอบฯ ในปี 2561 จะต้องยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสาต่างๆ พร้อมเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่ 30 

เมษายน 2561 

16. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/

วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

17. การเข้าร่วมประชุม ขอข้อมูลสถานการณ์และประโยชน์ที่ชัดเจนของ Regenerative medicine และ stem 

cell  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

18. การพิจารณาคุณสมบัติผู ้ขอสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา กรณี นางสาวพิชามญชุ์   วงศ์เวียน  สำนักงาน

เลขาธิการแพทยสภา มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา 

19. การเข้าร่วมประชุมพิธีเปิดการประชุมวิชาการครบ 50 ปีแพทยสภา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลลูม อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 

20. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/

วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

21. ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564  
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22. ขอแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปี 2560 ภาคผนวก 6 ในหนังสือเ กณฑ์

หลักสูตร หน้า 98-110 ส่วน DOPS 1-2 ตัดคำว่า_:_ ออกจากประโยค เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลการ

ประเมินอย่างน้อย _:_ครั้ง    

1. คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  

    พ.ศ.2562  ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ปรับปรุงคุณสมบัติผู้ขอสอบหนังสืออนุมัติฯ ดังกล่าว 

23. ขอความร่วมมือส่งผู้เข้าร่วมประชุมในงานวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 

08.00-16.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คอาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้นที่ 2 เมืองทองธานี   

1. ขอความร่วมมือส่งผู้แทนราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมฯ วันละ 30 ท่าน 

24. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสื่อสารสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั ้งที่  4/2561 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 

ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

25. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 13 

มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

26. การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือที่เป็นแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางของแพทย์ที่มีความถูกต้ อง สามารถใช้อ้างอิง ภายใต้แนวคิด 

single data source ตามเอกสาร “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแพทยสภา 2560 (โครงการย่อย 4) 

ระบบข้อมูลแพทย์ และข้อมูลของแพทยสภา” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง

ประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

27. ขอส่งหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวของ  Prof.Che Soon Phaik และ Dr.Mahipal 

Sachdev ประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราว ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

28. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสื่อสารสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้ งที่ 5/2561 ในวันศุกร์ที่ 

20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

29. การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Non-Technical Skills (NTS) รุ่นที่ 1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ

ปัญหาเพื่อลดความผิดพลาด ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ราช

วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย 

30. การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ ตามกรอบมาตรฐานหลักเกณฑ์ของ WFME 2015  

31. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การให้บริการการผ่าตัดในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ

ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  

1. ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. 
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2. ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

32. ขอความอนุเคราะห์บทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับ

แพทยสภา”  

33. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการ ศ.น.พ. วาระ พ.ศ.2561-2564 

34. การเข้าร่วมงานแถลงข่าว “โครงการ การ์ตูนซีรีส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา” ในวันพุธที่ 1 

สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั ้น 2 สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

35. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเสริมสวย ครั้งที่ 4/2561 ในวันจันทร์

ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

36. ออกหนังสือแจ้งไปยัง ศ.นพ.ธานินทร์  อินทรกำธรชัย เพ่ือส่งรายชื่อสถาบันเพิ่มเติมอีก 3 สถาบัน 

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 13/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) 
37. ออกหนังสือแจ้งไปยัง ศ.นพ.ธานินทร์  อินทรกำธรชัย ขอส่งชื่อผู้แทนจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เข้าร่วม

อบรม surveyor ชุดที่ 2  

1.   ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน 

2.   รศ.นพ.ดิเรก  ผาติกุลศิลา 

3.   รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ 

4. รศ.นพ.ณัฐวุฒิ  รอดอนันต์ 

5. ผศ.พญ.วิลาวัลย์  พวงศรีเจริญ 

6. นพ.บุญส่ง  วณิชเวชารุ่งเรือง 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 20/2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2560) 
38. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ

และวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ประจำปี 2561  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) 
39. ออกหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/นายกแพทยสภา เรื่อง พิจารณาแนวทางปฏิบัติ

ของแพทย์แผนไทย เรื่อง การบ่งต้อด้วยหนามหวาย  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอให้แพทยสภาพิจารณา
แนวทางปฏิบัติของแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจักษุวิทยาให้มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 52/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) 
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40. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ในการรับรองสถาบันการศึกษาหลังปริญญา เรื่อง ขอส่ง 

observe เข้าร่วมในการ mock up ที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 15-16 

มีนาคม 2561 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 54/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) 
41. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ขอเสนอชื่อสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาจักษุ

วิทยา เข้าร่วมในการตรวจประเมินในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  ขอเสนอชื่อ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 56/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561) 

42. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม

ประชุม ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอเชิญ ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

อฝส.กลาง ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน

เลขาธิการแพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 63/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561) 

43. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ขอแจ้งส่งไฟล์แก้ไขในหนังสือเกณฑ์หลักสูตรใหม่ สาขาจักษุ

วิทยา 2560   

1. ส่งรายละเอียดแก้ไข ภาคผนวก 6 หนังสือหลักสูตร หน้า 98-110 ส่วน DOPS 1-12 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 66/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561) 

44. ออกหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะอนุกรรมการคุ ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากร

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานฉุกเฉิน เรื่อง เสนอ (ร่าง) เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ 

ห้องฉุกเฉิน  

1. เห็นด้วยกับ (ร่าง) เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน 

2. ขอเสนอให้เพ่ิมเติม chemical burn และ ocular trauma เข้าไว้ในเกณฑ์ด้วย 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 73/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561) 

45. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง องค์ประกอบกรรมการเยี่ยมสำรวจสถาบัน สาขาจักษุวิทยา   

1. ขอแพทยสภาสนับสนุนกรรมการจากราชวิทยาลัยอื่น 1 ท่าน 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 85/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561) 

46. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาข้อความเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 91/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561) 

47. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ขอหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราว ใน

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ ให้แก่  

1. Prof.Chee Soon Phaik   นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาจากประเทศสิงคโปร์ 

2. Dr.Mahipal Sachdev  นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาจากประเทศอินเดีย 
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     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 92/2561 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561) 

48. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา 

เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รอบที่ 2 (ตามเอกสาร

แนบ) 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 117/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 

49. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา  เรื่อง   ขอส่งรายนามอนุกรรมการเฉพาะกิจออกข้อสอบเพ่ือ

วุฒิบัตร ประจำปี 2561 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 134/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 

50. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา  เรื่อง   ข้อมูลเพิ่มเติม การขอหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมชั่วคราวของ Prof.Chee Soon Phaik และ Dr.Mahipal Sachdev ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 

2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่   ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

1. สถานที่ในการจัด liver surgery คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. การทำ live surgery อยู ่ในความดูแลของ รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์  ประธานราช

วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบหากมี

ปัญหาเกิดขึ้น 

3. Live surgery เป็นการทำผ่าตัดต้อกระจก 

4. ใช้เวลาในการ liver surgery 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. 

5. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบรับเป็นผู้ดำเนินการใน

การคัดเลือก case ผ่าตัดต้อกระจก 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 152/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561) 

51. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา  เรื ่อง   แจ้งกำหนดการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรอง

คุณภาพสถาบันฯ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 155/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) 

52. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา  เรื่อง แจ้งผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 4-5 

กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ จำนวน 72 คน ผลการสอบผ่านทั้งหมด 69 คน 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 176/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 

53. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการแพทยสภา  เรื่อง   ขอส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า  

จำนวน 5 เรื่องดังนี ้

1. กระจกตาติดเชื้อจากการใช้เลนส์สัมผัส 

2. การนวดตาเป็นอันตรายถึงตาบอด 

3. ตาปลอมเฉพาะบุคคล 

4. ยาสเตียรอยด์กับความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน 
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5. วิตามิน เกลือแร่ อาหารเสริม กับสุขภาพตา 

6. การสำรวจสภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางของประเทศไทย 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 183/2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 

54. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง   ขอเชิญบุคลากรในสังกัด

เข้าร่วมอบรม อนุกรรมการหลักผู้ตรวจประเมินสถาบันฯ คือ ผศ.นพ.วีระวัฒน์  คิดดี 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว114/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 

 

8. สถาบันฝึกอบรม 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561  

(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.2.5/0016 วันที่ 8  

มกราคม 2561) 

2. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั

ในรูปแบบ Poster presentation และ Oral presentation สำหรับแพทย์ประจำบ้าน  ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 

ทุน ในการประชุมวิชาการ APAO 2018 ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 5 มกราคม 2561) 

3. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง Pattern of contrast sensitivity changes in acute central 

serous ของแพทย์หญิงปรียจรรย์ เหล่าไทย โดยได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 

Ophthalmology Volume 2017, Article ID 9053932. Page 8 (Impact factor 1.712) 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0603/4  

      ลงวันที่ 11 มกราคม 2561) 

4. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ E-

Poster presentation สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 3 ทุน  (หนังสือ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ 11 มกราคม 2561) 

5. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ 

Poster presentation วิจัยในรูปแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการ APAO 2018 ระหว่าง

วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ของแพทย์หญิงณิชาบูล  โชติขจรเกียรติ 
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     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/38  ลงวันที่ 22  

      มกราคม 2561) 

6. กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำ

บ้านต่อยอดอนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยเริ่มเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

     (หนังสือกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ กห 0446.16/89 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) 

7. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมแนวทางการออกข้อสอบ  

1. แพทย์หญิงดวงดาว ทัศณรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

2. แพทย์หญิงสุณิสา สินธุวงศ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

3. แพทย์หญิงนวลจิรา ประกายรุ้งทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

4. แพทย์หญิงสุพัตรา จามรสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

5. แพทย์หญิงณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

6. นายแพทย์ปิติพงศ์ สุรเมธากลุ นายแพทย์ชำนาญการ 

7. นางวิไลพร อัญชลีอำนวยพร นักจัดการงานทั่วไป  

     (หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่ สธ 0304/577 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) 

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง ขอลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ 

     (หนังสือกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ กห 0446.16/89 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) 

9. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง

ประเทศไทยเพ่ือเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขต

สุขภาพ  

     (หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่ สธ 0304/1063 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การนวดตารักษาต้อหิน 

1. ตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการนวดตารักษาต้อหิน จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. การนวดตารักษาต้อหิน จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ให้ความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคต้อหินและโรคจอประสาทตาด้วยการนวดตา 

จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. การนวดตารักษาต้อหิน จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ปีที่ 17 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 22 เมษายน 

2554 

     (หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่ สธ 0304/8053 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560) 
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11. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาออก

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาต่างๆ ทางจักษุวิทยา  

ให้แก่จักษุแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 คน คือ 

1. อาจารย์ แพทย์หญิงจุฑามาศ   วิทยวีรศักดิ์ อนุสาขา ประสารทจักษุวิทยา 

2. แพทย์หญิงวันทนีย์  แดงบุญ  อนุสาขา จอตาและวุ้นตา 

(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0603/07 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) 

12. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เรื ่อง ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอ

ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของแพทย์หญิงปารีณา  ชัยทนุวงศ์  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุ

ประสาท สมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม  North American Neuro-

Ophthalmology Society ในรูปแบบ Poster Presentation ระหว่างวันที ่3-8 มีนาคม 2562 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 

2561  โดยขอความกรุณาเสนอชื่อพร้อมประวัติ มาที ่ e-mail : alumni@ medicine. psu. ac.th หรือ

โทรสาร (074) 451543 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 

     (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0601(80)/056 ลงวันที่ 5 มีนาคม  

     2561) 

14. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ ประจำปี 2561 

(เพ่ิมเติม)  

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.2.5/0254 ลงวันที่ 12  

     มีนาคม 2561) 

15. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ Poster 

ของนายแพทย์เกษม  เสรีศิริขจร แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 5 จะไปเสนอผลงานแบบ Poster presentation ในงาน

ประชุมวิชาการ ARVO 2018 Annual Meeting ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ณ เมือง

ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

     (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 6593(8)/14 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561) 

16. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “โครงการวันต้อหิน

โลก”  ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.45-10.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร มรว. สุพรรณ สนิทวงศ์ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ จษ.040/2561  ลงวันที่ 22  

     มีนาคม 2561) 

mailto:alumni@medicine.psu.ac.th%20หรือ
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17. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอจดหมายรับรองการอนุญาตให้

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจากต่างประเทศ  

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ จษ.039/2561  ลงวันที่ 21  

     มีนาคม 2561) 

18. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา พ.ศ.2561  

     (หนังสือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ กห 0441.16/4279 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561) 

19. สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดี เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินตำรา/

หนังสือทางวิชาการที่ส่งเข้าประกวดรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2561 เรื่อง ตาแห้งและโรคผิวตา (Dry eye 

and ocular surface disease)  โดยมีบรรณาธิการ คือ รศ.พญภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์  

      (หนังสือสำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดี ที่ ศธ 0517.071/วช.665 ลงวันที่ 9 เมษายน  

      2561) 

20. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ของแพทย์หญิงศศิ  ใหญ่สว่าง ได้เข้าประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง Ocular involvement 

in Melioidosis: a 23-year retrospective review ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2559 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.2.5/0393  

     ลงวันที่ 17 เมษายน 2561) 

21. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ในการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่างชาติของแต่ละสถาบันมีจำนวน 1 ปี เพ่ือนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ จษ.061/2561  ลงวันที่ 23  

     เมษายน 2561) 

22. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน

แบบ E-Poster Presentation ของนายแพทย์วรา  รักสงฆ์ ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน เรื่อง “Effect of 

Intraocular Pressure on Intraocular Lens Power Calculation in the Patients with Primary Open 

Angle Glaucoma and Ocular Hypertension” ในการประชุมวิชาการ Asia-Pacific Association of 

Cataract & Refractive Surgeons ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Shangri-La Hotel 

จังหวัดเชียงใหม่ 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.075/จษ.000706  ลงวันที่ 26  

     เมษายน 2561) 
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23. กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง ขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการผลิตตำราของจักษุ

แพทย์ “ตำราเบื้องต้นทางจักษุวิทยา” ประมาณ 300 หน้า พร้อมภาพสีในเนื้อหาบางส่วน (หนังสือกองจักษุ

กรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ กห 0446.16/592 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561) 
24. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

เสนอผลงานแบบ Oral presentation ของนายแพทย์ธนกฤต  สรสิทธิ ์ ไปเสนอผลงานแบบ Oral 
presentation เรื่อง “the anxiolytic effect of researchers-selected music medicine on patients 
undergoing phaco emulsification cataract surgery” ในงานประชุม “World ophthalmology 
congress” ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ จษ.051/2561 ลงวันที่ 11  
     เมษายน 2561) 
25. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน

แบบ E-Poster presentation ของนายแพทย์ศิริพงษ์  สิระมนต์  ไปเสนอผลงานแบบ E-Poster 
presentation เรื่อง “Ocular Surface Findings in Non-Exophthalmic Graves’ Disease Patients” ใน
งานประชุมวิชาการ Asia-Pacific of Cataract * Refractive Surgeons  ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรม Shangri-La Hotel จังหวัดเชียงใหม่ 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.0758/จษ.000770 ลงวันที่ 7  
     พฤษภาคม 2561) 
26. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับรองจักษุแพทย์ต่อยอด  

     (หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่ สธ 0304/2973  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) 

27. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Coaching and mentoring roles of medical teachers” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ 
ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

     (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.071/พศษ267 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561) 
28. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง, อนุ
สาขาจักษุวิทยาจอประสาทตาและวุ้นตา และอนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบ
ที่ 2 ดังนี้ 

    (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ 6597(8)/6770 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561) 
29. ขอทุนตำรา “กระจกตาอักเสบติดเชื้อ INFECIOUS KERATITIS”  

30. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การทำ live surgery ในการประชุมวิชาการ APACRS 2018  

โดยจะคัดเลือก case จะอ้างอิงตามเกณฑ์ท่ีได้มีการกำหนดไว้ 

     (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 6593(8)/26 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) 

31. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) สำหรับผู้สนใจ  
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      (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.071/พศษ268 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561) 

32. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 2 (หนังสือคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที ่ศธ 0517.07/4756 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 

33. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการ 

“สนับสนุนการผลิตตำรา” สำหรับจักษุแพทย์ไทย  ตำรา “จักษุวิทยา รามาธิบดี” 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/248 ลงวันที่ 30     

      พฤษภาคม 2561) 

34. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการ 

“สนับสนุนการผลิตตำรา” สำหรับจักษุแพทย์ไทย  ตำรา “Thyroid Eye Disease” 

      (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/249 ลงวันที่ 30       

      พฤษภาคม 2561) 

35. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 8 อาคาร 

“อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

     (หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0512/04496 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561) 

36. กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ของกลุ่มงานจักษุวิทยา 

โรงพยาบาลราชวิถี “ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา”  

     (หนังสือกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ที่ จษ 24/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 

37. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “Essential skills for clinical teachers” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม

สิรินทธร อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

      (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.071/พศษ332 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) 

38. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 

สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิมปีละ 6 ตำแหน่ง เป็น ปีละ 8 

ตำแหน่ง ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 2562 เป็นต้นไป  

     (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0601(8)/218 ลงวันที่ 12     

     มิถุนายน 2561) 

39. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

เสนอผลงานแบบ Poster presentation ของแพทย์หญิงรณิภา  ศิริบูรณะ ไปนำเสนอผลงานแบบ Poster 

presentation เรื่อง “Normative data of visual evoked potential in Thammasat Hospital” ในงาน

ประชุม “31st APACRS” ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ จษ.077/2561 ลงวันที่ 14     

     มิถุนายน 2561) 

40. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการเสนอ

ผลงานแบบ Poster presentation ในงานประชุมวิชาการให้กับแพทย์ประจำบ้าน The 31st APACRS 

Annual Meeting จำนวน 2 รายดังนี้ 

1. แพทย์หญิงเบญจมาภรณ์  บริสุทธนะกุล  แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 

2. แพทย์หญิงพรภัทรา กลั่นความดี  แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/259 ลงวันที่ 1    

     มิถุนายน  2561) 

41. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการเสนอ

ผลงานแบบ E-Poster presentation ในงานประชุมวิชาการให้กับแพทย์ประจำบ้าน World 

Ophthalmology Congress 2018, Barcelona  จำนวน 2 รายดังนี้ 

1. นายแพทย์อรรถสิทธิ์ โรจนสกุล  แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 

2. นายแพทย์ปริญญ์ ฮ่ันตระกูล แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 

      (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/269 ลงวันที่ 11  

      มิถุนายน  2561) 

42. โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าฝึกอบรม ของแพทย์หญิงจีรณา  

ทองช่วง เลข ว.42763 ต้นสังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี  

     (หนังสือโรงพยาบาลราชวิถี ที่ สธ 0305/5262 ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2561) 

43. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation ของแพทย์หญิงธันยพร  ศรีเบญภานนท์ ไปนำเสนอผลงานแบบ 

Oral presentation เรื่อง Comparison of IOL power calculated by preoperative biometry VS 

intraoperative wavefront aberrometry in Thai cataract patients ในงานประชุมวิชาการ APACRS 

annual meeting ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 

 

 

44. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation ของแพทย์หญิงวรนันท์  กัมมารพัฒน์     ไปนำเสนอผลงานแบบ 

Oral presentation เรื่อง Cause of excessive blinking in children and its association with visual 

task ในงานประชุมวิชาการ APACRS annual meeting ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561) 

45. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation ของแพทย์หญิงเอมอร  แสงศิรินาวิน      ไปนำเสนอผลงาน

แบบ Oral presentation เรือ่ง Immediate versus delay sequential bilateral cataract surgery: an 

analysis of efficacy, safety, cost and patient value  ในงานประชุมวิชาการ APACRS annual meeting 

ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561) 

46. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของ

แพทย์หญิงนิจวรรณ  ธีริทธกิุล ได้เข้าประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง Trend of Pathogenic 

Organisms and Prognostic Factors of Visual Outcome in Endogenous Endophthalmitis: A 12-

year Review at Siriraj Hospital ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.075/จษ 001111 ลงวันที่ 27   

     มิถุนายน 2561) 

47. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอรับการตรวจประเมินสถาบัน

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ตามเกณฑ์ WFME 2015 และขอรับการประเมินศักยภาพการ

ฝึกอบรมฯ  

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0603/70 ลง 

     วันที่ 25 มิถุนายน 2561) 

48. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ เข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21” ระหว่างวันที่ 8-9 

ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A และห้องคอมพิวเตอร์ 623 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

     (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.071/พศษ382 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561) 

49. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation ของแพทย์หญิงปณิดา  โพธิตา      ไปนำเสนอผลงานแบบ Oral 

presentation เรื่อง Contralateral Mueller’s muscle-conjunctiva resection: a therapeutic option 

in TED patients with unilateral eyelid retraction   ในงานประชุมวิชาการ WOC (World 

Ophthalmology Congress) 2018 ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ ประเทศสเปน 

      (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
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50. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

เสนองานแบบ E-Poster presentation ของแพทย์หญิงพรมพร  ภัทรเจียรพันธุ์ ไปนำเสนอผลงานแบบ E-

Poster presentation เรื่อง “Ocular infection with Cytomegalovirus in Thammasat Hospital: The 

Clinical features, treatments and outcomes” ในงานประชุม “31st  APACRS” ระหว่างวันที่ 19-21 

กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

      (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561) 

51. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

นำเสนอผลงานแบบ Oral presentation ของนายแพทย์ณัฐวัฒน์  อัศววรฤทธิ์ ในงานประชุมวิชาการ The 

31st APACRS Annual Meeting ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561) 

52. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการ

เสนองานแบบ Poster presentation ของนายแพทย์ปกรณ์กิจ  พฤกษาอุดมชัย ไปนำเสนอผลงานแบบ 

Poster presentation เรื่อง “The cause of blindness and visual impairment among children in 

the Bangkok school of the blind, a 2016 study” ในงานประชุม “31st  APACRS” ระหว่างวันที่ 19-21 

กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ จษ.084/2561 ลงวันที่ 10  

     กรกฎาคม 2561) 

53. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "Advanced Skills for Clinical Teacher” รุ่นที่ 2 (รหัสโครงการ AA61001202) ระหว่างวันที่ 13-14 

กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1514 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิ

ริราชพยาบาล  

      (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.071/พศษ 441 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561) 

54. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

บริการและวิชาการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 12 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง

ประชุมโรงพยาบาลตัง จังหวัดตรัง 

      (หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่ สธ 0304/5022  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 

55. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอหนังสือรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์

ประจำบ้านต่อยอด  

      (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่ ศธ 0517.064/333 ลงวันที่ 26  

      กรกฎาคม 2561) 

56. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในต่างประเทศ ของนายแพทย์จิรพล  พันธุเวช ไปนำเสนอผลงานแบบ Poster presentation ใน
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งานประชุม “9th Eucornea Congress, Vienna 2018” ประเทศออสเตรีย  ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 

2561  

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.2.5/0900  

     ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

57. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านจักษุวิทยาแห่งชาติ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง

ประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

58. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 ในวันจันทร์

ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 06.30-11.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช 

59. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์

ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป 

     (หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ จษ.113/2561 ลงวันที่ 3  

     สิงหาคม 2561) 

60. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม

ประชุม ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ศ.พญ.วณิชา  ชืน่กองแก้ว 

1. หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ตั้งแต่

เวลา 11.00 น. 

2. หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการ อฝส.กลาง ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 11/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561) 
61. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง ขออนุมัติให้แพทย์เข้าฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (Uveitis) รอ้ยโทหญิง ญาณินสิริ งาทวีสุข 

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 31/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561) 
 
62. ออกหนังสือแจ้งไปยัง ศ.พญ.วณิชา  ชื่นกองแก้ว เรื่อง ขอเชิญเป็นประธาน อบรม Clinical Science Course 

in Ophthalmology  ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 

ปี และวันที่ 27 เมษายน 2561  จัด ณ ชั้น 25 ตึกหอพักพัฒนาคณาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 43/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
63. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบาย

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จากต่างประเทศ 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 69/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561) 
64. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญ ศ.พญ. 
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วณิชา  ชื่นกองแก้ว  เข้าร่วมประชุม อฝส. กลาง ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.  

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 97/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 

65. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แจ้ง

รายละเอียดเพ่ิมเติม เกี่ยวกับระยะเวลาในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่างชาติ ของแต่ละสถาบัน ดังนี้ 

1. รพ.เมตตาประชารักษ์ หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร 3 ปี 

3. โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตร 3 ปี 

4. โรงพยาบาลศิริราช หลักสูตร 3 ปี 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 98/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 
66. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อนุมัติ

แพทย์ประจำบ้านต่างชาติ เข้าทดสอบความรู้ MCQ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 25 ตึกหอพักพัฒนา

คณาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. Miss Kham od Nouansavanh 

2. Mr Chea Sophaktra 

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 101/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561) 
67. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญ ศ.พญ. 

วณิชา  ชื่นกองแก้ว  เข้าร่วมประชุม อฝส. กลาง ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น.  

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 137/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 

68. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอแก้ไขชื่ออาจารย์ในสังกัด ตามท่ี

ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ดังนี้ 

1. ผศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 147/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561) 

69. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การตรวจประเมินเพ่ือ

รับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา เพ่ือดำเนินการตรวจประเมินภาควิชาจักษุ

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุ

แพทย์ฯ ที่ รจท 166/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561) 

70. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าสถาบัน สาขาจักษุวิทยา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม observer ในกาตรวจประเมินเพ่ือ

รับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา  

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว172/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561) 

71. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญ ศ.พญ.วณิชา  

ชื่นกองแก้ว  เข้าร่วมประชุม  

1. ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. 



50 | P a g e  
 

2. อฝส.กลาง ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.  

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 179/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) 

72. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง 

แจ้งผลการขอเปิดเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะยังไม่พิจารณาการขออนุมัติเปิดหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในครั้งนี้  

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 181/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561) 

73. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม  เรื่อง ขอทราบจำนวนอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุ

สาขาต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรม  

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว24/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) 

74. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง ผลการพิจารณาหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ของกลุ่มงานจักษุวิทยา 

โรงพยาบาลราชวิถี  

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว25/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561) 

75. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 

ณ ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ตามวันและเวลาดังนี้ 

1. เพ่ือการอบรมและสอบ Clinical Science Course in Ophthalmology 

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 8.00-13.00 น. 

2. เพ่ือการสอบบอร์ด MCQ และ CRQ 

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. 

3. เพ่ือใช้ในการเตรียมออกข้อสอบ CRQ ขอความอนุเคราะห์จองห้อง 308/1 ชั้น 3 ตึก อปร. 

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30-10.00 น. 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว30/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561) 

76. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรใน

การอบรมแนวทางเขียน SAR WFME   ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561   เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 

4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว37/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

77. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ เรื่อง ขอเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรสอน Clinical 

Science Course in Ophthalmology  ขอเชิญ นพ.ระพีพงศ์  สุพรรณไชยมาตย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 

ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว39/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
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78. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรสอน 

Clinical Science Course in Ophthalmology  ขอเชิญ ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน ภาควิชาจักษุวิทยา  

ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว39/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 

79. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญอาจารย์เป็นวิทยากร

สอน Clinical Science Course in Ophthalmology ณ หอ้งพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ดังนี้ 

1. วันที่ 23 เมษายน 2561  ผศ.พญ.วิลาวัลย์  พวงศรีเจริญ ภาควิชาจักษุวิทยา 

2. วันที่ 25 เมษายน 2561 ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร ภาควิชาจักษุวิทยา 

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว39/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 

80. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรสอน 

Clinical Science Course in Ophthalmology ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ดังนี้ 

1. วันที่ 24 เมษายน 2561  ผศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ ภาควิชาจักษุวิทยา 

2. วันที่ 26 เมษายน 2561 ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ ภาควิชาจักษุวิทยา 

3. วันที่ 26 เมษายน 2561 รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา ภาควิชาจักษุวิทยา 

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว39/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 

81. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญอาจารย์เป็นวิทยากร

สอน Clinical Science Course in Ophthalmology ณ หอ้งพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ดังนี้ 

1. วันที่ 24 เมษายน 2561  รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ภาควิชาจักษุวิทยา 

2. วันที่ 26 เมษายน 2561 อ.นพ.อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ ภาควิชาจักษุวิทยา 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว39/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561) 

82. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรสอน 

Clinical Science Course in Ophthalmology ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ดังนี้ 

1. วันที่ 25 เมษายน 2561  พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา 

2. วันที่ 25 เมษายน 2561 พญ.วฎาการ วุฒิศิริ  ภาควิชาจักษุวิทยา 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว39/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561) 

83. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรสอน 

Clinical Science Course in Ophthalmology ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ดังนี้ 

1. วันที่ 23 เมษายน 2561  ผศ.พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิ ภาควิชาจักษุวิทยา 

2. วันที่ 26 เมษายน 2561 ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี  ภาควิชาจักษุวิทยา 

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว39/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 

84. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญเป็นอนุกรรมการร่วมผู้ตรวจ

ประเมินรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมของแพทยสภา ดังนี้ 
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ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 

ในวันที่ 22-23 มีนาคม  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 

ในวันที่ 19-20 เมษายน   ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว45/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) 

85. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเป็นอนุกรรมการ

ร่วมผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมของแพทยสภา ดังนี้ 

ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี 

ในวันที่ 8-9 มีนาคม     ภาควิชาออโธปิดิกส์    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในวันที่ 15-16 มีนาคม  ภาควิชาจักษุฯ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว45/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) 

86. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอเชิญเป็นอนุกรรมการร่วม

ผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมของแพทยสภา ดังนี้ 

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ 

ในวันที่ 15-16 มีนาคม ภาควิชาจักษุฯ     คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ในวันที่ 22-23 มีนาคม ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา 

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว45/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) 

87. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเป็นกรรมการคัดเลือก

ข้อสอบเพ่ือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ดังนี้ 

1. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา 

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. 

ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 50 ปี 

88. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็น

กรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี 2561  

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว138/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) 

89. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 

ณ ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ตามวันและเวลาดังนี้ 

1. เพ่ือการอบรมและสอบ Clinical Science Course in Ophthalmology 

ในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-16.00 น. 

2. เพ่ือการสอบ Basic Science  

ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8.00-13.00 น. 

3. เพ่ือการสอบ Clinical Science Course in Ophthalmology  

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 8.00-13.00 น. 
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      (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว162/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎา 2561) 

90. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอขอบคุณการอนุเคราะห์ในการสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2561  

     (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว163/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) 

100. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอเชิญเป็นอนุกรรมการ     

       ผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา  

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

1. อนุกรรมการหลัก 

 รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ 

2. อนุกรรมการร่วม 

 รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ 

       (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว168/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561) 

101. ออกหนังสือแจ้งไปยังอนุกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2-3 สิงหาคม 2561) เรื่อง แจ้งให้อนุกรรมการหลักและ 

       อนุกรรมการร่วม โปรดลงคะแนนใน spreadsheet องค์ประกอบมิติที่ 1-9   

       (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว171/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561) 

102. ออกหนังสือแจ้งไปยังแพทย์หญิงปวิมล  ฉัตรชุติมากร เรื่อง แจ้งผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้    

       ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ปี 2561 ไม่ผ่านเกณฑ์ และขอให้ท่าน 

       มาทำการสอบใหม่ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561  

       (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว177/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 

103. ออกหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบเพ่ือ 

       วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ปี 2561  

        ให้แพทย์หญิงปวิมล  ฉัตรชุติมากร มาทำสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ 

        ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ใหม่ ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 

        (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว185/2561 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561) 
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9.  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการผู้มีปัญหาโรคทางจักษุฯ ครั้งที่ 

1/2561 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  

2. ขอนำส่งเช็ค จำนวน 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

3. ขอประสานความร่วมมือในการเสนอหัวข้อปัญหาและ/เทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้าสู่การประเมินฯ และเข้าร่วม

การประชุมเวทีระดมสมองเพ่ือจัดลำดับความสำคัญและสรุปข้อเสนอหัวข้อปัญหาฯ ประจำปี 2561 ในวันที่ 

28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม BB 202 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  

4. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการผู้มีปัญหาโรคทางจักษุฯ ครั้งที่ 

2/2561 ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม NCH 1 ชั้น 4 สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5. ขอส่งรายงานการประชุมเวทีระดมสมองเพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และสรุปข้อเสนอหัวข้อปัญหา/เทคโนโลยี

สุขภาพในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 

6. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เสนอรายชื่อเข้าร่วมประชุมผู้

ประสานงานจากราชวิทยาลัยฯ  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 150/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 

10.  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ตอบรับให้การสนับสนุนการประชุมนานาชาติ The 34th Congress of Asia-Pacific Academy of 

Ophthalmology (APAO 2019) ซึ่งกำหนดจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 
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11. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 16 

มกราคม 2561 เวลา 09.30-14.00 น.  ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 5 ตึกสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

2. รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 

16 มกราคม 2561  

3. เปิดรับการเสนอยาเข้ารายการบัญชียากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

4. ขอแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดี คอนแทค (D-Contact) แจ้งระงับ

โฆษณาและเชิญเปรียบเทียบปรับ 

5. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีการนำยาชื่อสามัญ (generic name) รูปแบบใดบ้างที่

นำมาใช้ในการบำบัด/บรรเทา/รักษาในข้อบ่งชี้ใดในทางจักษุวิทยา เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเสนอต่อคณะ 

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดระบบการใช้ยานอกข้อบ่งชี้ที่ได้รับการ

อนุมัติทะเบียนในประเทศไทย (off-label use) ของยาตาเพื่อการเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยอันเกิดประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป 

6. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอพิจารณานำเข้า

สาร 10% fluorescein sodium  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 19/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561) 

7. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอความร่วมมือให้

ร้านขายยายกเลิกจำหน่ายยา steroid eye drop 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว33/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561) 

8. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณาการใช้

ยาหยอดตา Prednisolone acetate eye suspension 1% จึงเรียนมาเพ่ือขอความกรุณาพิจารณาปรับราคา

กลางของยา นำเข้ายา หรือผลิตยาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 40/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561) 

9. ออกหนังสือแจ้งไปยังนพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รอง

เลขาธิการ อย.  เรื่อง ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จำหน่ายและผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอน

แทค  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว59/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

10. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ดีคอน

แทค”  
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(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 80/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561) 

11. ออกหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เรื่อง ขอทราบข้อมูลการคำนวณ

ค่าใช้จ่ายของปีสุขภาวะในโรค Blepharospasm  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 87/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 

12. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอพิจารณานำเข้า

สาร 10% fluorescein sodium  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 19/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561) 

13. ออกหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอน

แทค  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 153/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561) 

14. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี เรื่อง การ

ร้องเรียนเรื่องการโฆษณาอาหารเสริม “ดีคอนแทค” ทางเว็บไซต์ 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 182/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561) 

 

12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การร้องเรียนเรื่องการโฆษณาอาหารเสริมทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ไปยังกองป้องกันและปราบ ปราม

การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เนื่องจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ตระหนักถึงภัยดังกล่าวและไม่นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการเพื่อระงับ

การเผยแพร่ความรู้ที่ผิดพลาด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของประชาชน จึงได้ทำการค้นหาหลักฐานทาง

วิชาการแล้วพบว่าไม่มีหลักฐานทางวิชาการใดๆ ที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทค สามารถรักษา

โรคทางตาได้ และขอยืนยันว่าไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ที่มีสรรพคุณรักษาโรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับ

ดวงตา 
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13.  อ่ืนๆ 

การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณา “รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทย

สมาคมแห่งประเทศไทยฯ” ประจำปี 2560 ได้แก่ นายแพทย์ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

สุไหงโก-ลก 

2. Eye South East Asia Distributation Volume 12 Issue 2 2017 

3. สำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของสมาคม  

4. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 24 

มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 

50 ปี  

5. บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด เรื่อง การเสนอราคาสำหรับการบริการและการตรวจบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศในส่วนสำนักงานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

6. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สิทธิ์ประโยชน์สำหรับแพทย์ทุกท่าน เอกสิทธิที่ได้ 

1) สามารถที่จะใช้ Lounge การบินไทยตามกำหนดการบินไทย 

2) สามารถใช้ Lounge ของ SCB ทุกแห่ง 

3) สามารถที่จะออกกำลังกาย บริการฟิตเนส ณ โรงแรมและฟิตเนสตามที่ SCB กำหนด 

4) สามารถที่จะไปรับประทานอาหารที่  MK Restaurants หรอื S & P โดย SCB จะคืนเงินเดือนละ 300 

บาทต่อเดือน 

5) สามารถที่จะจอดรถตามห้างสรรพสินค้า ตามที่ SCB กำหนดไว้ 

6) สามารถมีส่วนลดร้านอาหารสูงถึง 50% ตามที่ SCB กำหนด 

7) สามารถที่ขอรถลีมูซีนเดินทางไปสนามบิน ปีละ 1 เที่ยวไปกลับ 

8) สามารถอัพเกรดตั๋วเครื่องบินการบินไทยในโซนเอเชียตามเงื่อนไขท่ี SCB กำหนด 1 ครั้งต่อปี 

9) จะมีบัตร Priority Pass ควบให้บัตรละ 1 ใบ เพ่ือให้เข้า Lounge สนามบินทั่วโลก (ฟรี) ที่อนุญาตให้ใช้

บริการ Priority Pass 

7. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  

8. คณะกรรมการจัดการประชุม APAO 2019 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

งานประชุมวิชาการ APAO Bangkok 2019 ครั้งที่ 34 

9. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการบริหารแพทยสมาคม

แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561-2562 

10. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเอกสารประกอบการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ วาระ 2561-2562 
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11. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ปี 

12. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้

สมควรได้รับรางวัล 

1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ 

2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ 

3. ทุนวิจัย “นายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ” 

4. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ 

5. ทุนมูลนิธิทาเคดา 

13. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ 

ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

14. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 มีนาคม 

2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

15. มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ขอปรับเพ่ิมค่าบริการส่วนกลางของอาคารเฉลิมพระบารมี 50 

ปี 

16. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนำเสนอตัวชี้วัดโครงการ

ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ปีงบประมาณ 2562 

17. สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ขออนุมัติใช้และขอความอนุเคราะห์ตราของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ

ไทย เพื่อพิมพ์ลงบนปกหนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มประสาทส่วนกลางอักเสบสำหรับแพทย์ 

(ฉบับสมบูรณ์)  

18. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม

วิชาการนานาชาติ “HTAia Link Annual Conference 2018” ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ Testing 

Treatments: Strengthening HTA for Better Healthcare ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง

คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

19. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัช

ภัณฑ์ ดังนี้ “2.6 ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีใดๆ ของสถานพยาบาลรัฐหากว่าการจ่ายเงินดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานพยาบาลรัฐนั้น” 
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20. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 25 

เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 

50 ปี 

21. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่าย NCD แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2561 วันศุกร์ที่ 25 

พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิม

พระบารมี 50 ปี 

22. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced 

Research Ethics Training Course  ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์

เกท กรุงเทพฯ 

23. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 23 

พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ปี 

24. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ เรื่อง แจ้งรายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ 

วาระ พ.ศ.2561-2563 

25. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นผู้วิพากษ์ในการประชุมเรื่อง ความ

ร่วมมือในการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา เพ่ือความยั่งยืนใสนการคุ้มครองผู้บริโภค ในวัน

พุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสารสนเทศ (ชั้น 2) หอประชุมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

26. การเข้าร่วมประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่าง

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น

ซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

27. สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจองค์การเอกชนไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 

28. โรงพยาบาลกรุงเทพ เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอผลงานในการจัดทำเว็บไซต์เพ่ือการศึกษาเฟสที่ 1 โดยใช้ชื่อว่า 

www.eyestesting.com  

29. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

1. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม หยุด แสงอุทัย ชั้น 2 สำนักงาน 

    คณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เสริม วินิจฉัยกุล ชั้น 2 สำนักงาน 

    คณะกรรมการกฤษฎีกา 

3. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม หยุด แสงอุทัย ชั้น 2 สำนักงาน 

   คณะกรรมการกฤษฎีกา 

http://www.eyestesting.com/
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30. คณะกรรมการจัดการประชุม APAO 2019 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น.  

31. คณะกรรมการจัดการประชุม APAO 2019 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์  

ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 

10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

32. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 6/2561 วันพุธที่ 27 

มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องพิมานสยาม ชั้นที่ 29 โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล, อะ ลักษ์ซูรี  

คอลเล็คชั่น โฮเทล  

33. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 

เวลา 09.00-12.00 น. 

34. Eye South East Asia Distributation Volume 13 Issue 1 2018 

35. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 25 

กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ปี 

36. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ

อนุญาตใช้ห้องประชุม ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. 

37. องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  

38. องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง “ภาคส่วนที่สาม (Third 

Sector) กับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก” ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 17.00-18.30 

น. ณ Hall 6-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

39. สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมา 

ภิบาลทางการแพทย์  

40. สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หลักสูตร

ของทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเขียนหลักสูตรฯ 

41. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้

สมควรได้รับรางวัล 

1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ 

2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ 

3. ทุนวิจัย “นายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ” 
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4. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ 

5. ทุนมูลนิธิทาเคดา 

42. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่

เวลา 11.00-15.00 น. 

43. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561  

44. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 22สิงหาคม 

2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

45. ออกหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง การบ่งต้อด้วยหนามหวาย 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 17/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561) 

46. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง ขออนุมัติให้แพทย์เข้า

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ร้อยโทหญิง ญาณินสิริ  งาทวีสุข  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 31/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561) 

47. ออกหนังสือแจ้งไปยังนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอความร่วมมือให้ร้านขายยายกเลิกจำหน่ายยา steroid eye drop  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 33/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561) 

48. ออกหนังสือแจ้งไปยังนพ.สุพัตร  บุรณะเวช เรื่อง ขอข้อมูลการปฏิบัติงานของ Dr.Christian FAVRE ในวันที่ 

1-11 เมษายน 2561 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 50/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) 

49. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ร้อยเอ็ด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งจักษุแพทย์

สังเกตการณ์ โครงการตรวจค้นหาความผิดปกติทางสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ชัย  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 51/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) 

50. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือเป็นคู่ความร่วมมือในการ

พัฒนาระบบจักษุ ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ชั้น 

1 อาคาร มรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 89/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561) 

51. ออกหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การทำ live 

surgery ในการประชุมวิชาการ APACRS 2018  ขอความอนุเคราะห์จากท่านคัดเลือก case ทีเ่หมาะสมและ

ขอให้คนไข้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาได้ เพราะถ้ามี complication จะสามารถได้เบิกค่ารักษาได้ 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 93/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) 
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52. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รับรองผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ดนตรีบำบัดสำหรับลดความวิตกกังวลและ

ความเจ็บปวดในการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก” ของรศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติศักดิ์ 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 124/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561) 

53. ออกหนังสือแจ้งไปยัง นพ.คณินท์  เหลืองสว่าง เรื่อง การตีพิมพ์จักษุเวชสาร  ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “The 

prospective randomized controlled clinical trial of the efficacy and safety of intravitreal 

Bevacizumab injection in the treatment of macular edema from central retinal vein occlusion 

(Bevacizumab-CRVO study) ในจักษุเวชสารฉบับที่ 29 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 หน้า 

1-11 (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 191/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

54. ออกหนังสือแจ้งไปยัง นพ.คณินท์  เหลืองสว่าง เรื่อง การตีพิมพ์จักษุเวชสาร  ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “The 

prospective randomized controlled clinical trial of the efficacy and safety of intravitreal 

Bevacizumab injection in the treatment of macular edema from central retinal vein occlusion 

(Bevacizumab-CRVO study) ในจักษุเวชสารฉบับที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

หน้า 55-65 (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 192/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561) 


