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รายงานกิจกรรมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย    
         มกราคม – ธันวาคม 2560 

สรุปผลงานฝ่ายเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 
ครั้ง รวมจ านวนการประชุม 12 ครั้งต่อปี 

2. ดูแลและประสานงานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
3. รวบรวมจัดระเบียบการเก็บเอกสารในส านักงานให้เป็นระบบระเบียบ 
4. ประธานฯ หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมกับองค์กร / สมาคม / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยสภา 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร    
และยา ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรมการขนส่งทางบก กรมบัญชีกลาง     
กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย 

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)  
ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ประเทศไทย 

 

การประชาสัมพันธ์ 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์ www.rcopt.org ให้ทันสมัย พร้อมรวบรวมข้อมูลทางวิชาการไว้ในเว็บไซต์ 
2. จัดท า Facebook ในชื่อ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสื่อสารส าหรับประชาชนและ

สมาชิก 
3. จัดท า Official line @RCOPT เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ

และเป็นประโยชน์ ระหว่างราชวิทยาลัยฯ กับสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcopt.org/
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ฝ่ายการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) จักษุวิทยา 

1. การจัดท าหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ และการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบัน
ฝึกอบรม 

ตามท่ีแพทยสภาได้ก าหนดให้มีการจัดการประเมินสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
คุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ตาม World Federation for Medical Education 
(WFME) และให้ทางราชวิทยาลัยฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้รองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพสถาบันในปี 2561 โดยมีก าหนดการตรวจประเมินสถาบันทุกๆ 5 ปี  

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม workshop เรื่องการ
เขียนเกณฑ์หลักสูตรฯ ที่จัดโดยแพทยสภา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรกลางตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตาม WFME ซึ่งจัดอบรมในวันที่    
17-18 สิงหาคม 2560 โดยทางราชวิทยาลัยฯ ได้จัดท าหนังสือเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขั้นตอนต่อไป
จะเป็นการตรวจสถาบัน โดยเริ่มตั้งแตเ่ดือนมีนาคม 2561  

 
2. การจัดอบรม 

- การอบรม Clinical Science Course in Ophthalmology 2017 จัดขึ้นในวันที่ 3-7 เมษายน 
2560  โดยวันที่ 3-6 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

- การอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การออกข้อสอบ MCQ , MEQ, Oral และการประเมินแบบ 
competency based โดยเรียนเชิญ อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค เป็นวิทยากร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  

- การอบรมหลักสูตร WFME จัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี     
50 ปี 

- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหลักสูตรกลาง ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตาม WFME ในวันศุกร์ ที ่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.00 -
16.00 น. โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันฝึกอบรม และผู้แทนชมรมต่างๆ ในสังกัดของ    
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรม ณ อาคารเฉลิมพระบารม ี50 ปี  

- การอบรม Basic Science Course 2560 จัดในวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ปี 

 
3. การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจ าปี 2560 

การสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจ าปี 2560 เปิดรับสมัครผ่าน website 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (www.rcopt.org) ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2560 และมีก าหนดการสอบในวันพุธที่ 21 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยวันที่ 21 มิถุนายน 
2560 จัดสอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์  โดยมีกรรมการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ทั้งหมด 49 ท่าน 
อาจารย์ช่วยคุมสอบ 20 ท่าน มีผู้เข้าสอบจ านวน 68 คน จากผลการประเมินการสอบ ระบบการสอบ
ดีขึ้นโดยใช้ Ipad ในการสอบ MCQ และ MEQ 
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4. การบรรจุเรื่องการท าวิจัยตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

โดยราชวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ให้มีงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และหากเป็นการวิจัยวารสาร ควรเป็น 
systematic review และ meta-analysis ทั้งนี้ เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรม
สามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ฝ่ายจริยธรรม 

คณะอนุกรรมการจริยธรรม ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเรื่องจริยธรรม
และให้ความเห็นต่อแพทยสภา ในปี 2560 จ านวน 12 เรื่อง 

 

ฝ่ายวิชาการ 

1. การจัดประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 
2560 ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล ใน Theme : Ophthalmoloyg 4.0 โดยมผีู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 3 วัน จ านวน 1,163 คนแบ่งเป็น จักษุแพทย์ 923 คน แพทย์ประจ าบ้าน 218 คน 
และบุคลากรอ่ืน 22 คน 

2. การจัดประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 
2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล  ใน Theme : Controversy in Ophthalmology 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 วัน จ านวน 1,163 คนแบ่งเป็น จักษุแพทย์ 923 คน แพทย์ประจ า
บ้าน 218 คน และบุคลากรอ่ืน 22 คน 

3. การเตรียมการจัดการประชุมนานาชาติ APACRS 2018  ในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ 
โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่  
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ฝ่ายวิจัย 

1. การจัดประกวดผลงานวิจัย และสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย จักษุแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน 
และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

โดยมีจักษุแพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน ส่งผลงานน าเสนอในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที ่39 ในรูปแบบ poster จ านวน 6 เรื่อง แบบ oral presentation 
จ านวน 8 เรื่อง โดยได้รับรางวัล best free paper จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
- CLINICAL OUTCOME of MULLER'S MUSCLE-CONJUNCTIVAL RESECTION in ALL 

DEGREE of PTOSIS นพ.อัครวิชญ์ เอ่ียมส าอางค์ ร.พ.ศิริราช 
- The Prevalence, Types and Associated Factors of Contact Lens Related Dry Eye in 

King Chulalongkorn Memorial Hospital พญ.มาริสา เตชะจงจินตนา ร.พ.จุฬาลงกรณ ์
- Cost-Effectiveness and Quality of Life of Femtosecond Laser-Assisted 

CataractSurgery (FLACS) Versus Conventional Phacoemulsification Cataract Surgery 
in Thailand  โดยพญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร ร.พ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

 
2. RCOPT Research Day  

จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซึ่งการจัด Research 
Day ในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมมากที่สุด โดยมีผลงานวิจัยจ านวน 51 เรื่อง  
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ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมี
ความเห็นพ้องกันกับแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ในโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และ service plan โดยสรุปข้อตกลงได้
ดังนี้ 

- การจัดสรรทุนจักษุแพทย์โดยคณะกรรมการจัดสรรโควตาแพทย์ประจ าบ้าน ให้โรงพยาบาลระดับ 
A, S, M1 ให้มีแพทย์สาขาจักษุวิทยามากกว่า 1 คน 

- พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นสถาบันฝึกอบรม 2 แห่ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า
และโรงพยาบาลชลบุรี 

- จัดสรรโควตาต้นสังกัดทุนจักษุแพทย์เฉพาะทางให้ รพ.ระดับ A, S ให้มีแพทย์สาขาต่อยอดที่มี
บริการเฉพาะ 

- ล าดับจัดสรรโควตาต้นสังกัดให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่ที่ยังมีจักษุแพทย์ไม่เพียงพอ 

- พัฒนาโรงพยาบาลในกระทรวงเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ประจ าบ้าน 
- จัดสรรโควตาต้นสังกัดให้จักษุแพทย์เฉพาะทางต่อยอด ในโรงพยาบาลที่มีบริการเฉพาะแนวทาง 

การด าเนินงานร่วมกัน  
 

 
ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

1. การติดต่อของแพทย์ต่างชาติมาศึกษาดูงานในประเทศ  
- Medical Education Program  

Dr. Ahmed Baqer Al Satrawi แพทย์จากประเทศบาห์เรน แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาดู
งานโปรแกรม Clinical Fellowship สาขา Vitreoretinal ในประเทศไทย  

- การประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวของจักษุแพทย์ชาวต่างประเทศ 
แพทยสภาได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้แพทยสภาออกหนังสือ

รับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวให้กับ Dr.Christian FAVRE ตามโครงการตรวจ
ค้นหาความผิดปกติทางสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอยู่ในความดูแลของ 
พญ.วิภาวรรณ พนมชัย  

 
2. งาน 50 ปี แพทยสภา 

แพทยสภา ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ในวันที่ 20 - 22 
มิถุนายน 2561 ณ เมืองทองธานี โดยแพทยสภาขอให้เสนอหัวข้อการบรรยายที่เป็น best practice 
1 เรื่อง พร้อมผลงานที่เป็นนวัตกรรม โดยมี THEME : Building trust by truth ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ  
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3. การด าเนินการเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ท าหนังสือไปยัง 3 องค์กร/หน่วยงาน คือ องค์การอาหาร

และยา ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ
เสริมสวยและการโฆษณาของแพทยสภา และ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือแจ้งว่าการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร “ดีคอนแทค” ดังกล่าวนั้น ไม่มี
หลักฐานทางการแพทย์ใดๆ ยืนยัน และได้ด าเนินการชี้แจงให้กับประชาชนเพื่อรับทราบและให้เข้าใจ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยสรุปได้ดังนี้  

แนวทางการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณาการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา   
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับมาตรการที่จะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโฆษณา    ผลิตภัณฑ์รักษาดวงตา   เช่น   ดี  คอนแทค,  สมุนไพรคังหลิน, คริสตัล เคลียร์, 
เมต้าคอนแทค (เมต้า เซนแทค) ลูติน่า โดยข้อสรุปเห็นควรให้ ศรป. ด าเนินการโดยใช้ 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ก่อน โดยใช้มาตรา ๔๑ การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือ
สรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต  มาตรา ๔๒ ให้มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้น าเขา้หรือ
ผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืน
มาตรา ๔๑ หรือ ให้ผู้ผลิต ผู้น าเขา้หรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณา อาหารระงับการผลิต 
การน าเขา้ การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มี 
คุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา และมาตรา ๔๐ การโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ 
หรือ สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หากไม่
สามารถหยุดปัญหาได้ค่อยพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ต่อไป  

 

4. การให้ข้อมูลเรื่องตาบอดสี 
ราชวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นในเรื่องการตรวจตาบอดสี กับ กรมการขนส่งทางบก โดยมี

แนวทางและวิธีการพัฒนาปรับปรุงการทดสอบสายตา ดังนี้ 
- ขอให้มีแบบฟอร์มตรวจตาโดยเฉพาะ ไม่รวมการตรวจร่างกายทั่วไปในใบรับรองแพทย์เนื่องจาก

ปัจจุบันคลินิกแพทย์เฉพาะทางแยกออกจากแพทย์ทั่วไปอย่างชัดเจน 
- เสนอให้ยกเลิกการตรวจตาบอดสีส าหรับผู้สอบใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน

ของต่างประเทศ โดยมีเอกสารทางวิชาการอ้างอิงว่า สภาวการณ์เห็นสีบกพร่องไม่มีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 

 

5. การประชุมร่วมแพทยสมาคมและการสนับสนุนงานต่างๆ  
ราชวิทยาลัยฯ สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย   

ในปี 2560 โดยให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขนัจ านวน 1 ทีม  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

1. สรปุการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 
- นโยบายของราชวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

1) น าความเห็นของสมาชิกมาใช้ร่วมในการวางแผน และจัดท าแนวทางปฏิบัติงาน (VOC Voice 
of Customer) 

2)  สร้างความสัมพันธ์และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของของสมาชิก (Member Engagement)  
3) ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency)  
4) บริหารจัดการตามข้อมูล (Management by Facts)  
5) หาแหล่งเงินทุนใหม่ และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการสูญเสีย (Financial Stability, Waste 

Management) เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  
6) รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ให้เข้าใจถึงการดูแลรักษาโรคทางตา ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(Corporate Social Responsibility)  
7) สนับสนุนการน าการประชุมนานาชาติ เพ่ือช่วยหารายได้เข้าประเทศ (Support National 

Policy)  
- แนวทางการด าเนินงานของราชวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1) การเพ่ิมการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับราชวิทยาลัย เพ่ือที่จะได้ความเห็นของสมาชิก 
2) การปรับรูปแบบการประชุมวิชาการให้ตรงใจสมาชิกมากที่สุด   
3) การบูรณาการงานวิชาการกับงานด้านจริยธรรม  
4) จัดตั้งทีมกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหา ประชาชนถูกหลอกลวง การโฆษณาเกินจริง หลงเชื่อ 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือการรักษาด้วยวิธีที่ยังไม่มีผลงานวิจัยยืนยัน  
5) เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย วิชาการ และเหรัญญิก โดยจะจัดให้มีบูธแสดงสินค้า รถยนต์และอ่ืนๆ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ภายในงาน การวางแผน เพ่ิมผู้เช่าพ้ืนที่แสดงสินค้า และการ
ใช้ห้องประชุมให้ครบทุกห้องเพ่ือลดความไม่คุ้มค่าในการเช่าห้องประชุม และปรึกษาเรื่อง
การลงทุนของเงินฝากราชวิทยาลัยร่วมกับราชวิทยาลัยอื่น 

6) จัดท าระเบียบวิธี จัดซื้อจัดจ้าง ให้โปร่งใส และขอให้กรรมการแสดงการสนับสนุนจากบริษัท
ยาและเครื่องมือแพทย์ โดยสอบถามราชวิทยาลัยอ่ืนถึงแนวทางท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน เพ่ือเป็นคู่
เทยีบ (benchmarks) 

7) จัดท าเกณฑ์การประเมินการท างานของเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ 
8) จัดท า consent form ของราชวิทยาลัยฯ ขึ้น ตามค าขอของสมาชิก 
9) การรับรองจ านวนเงินฝากจากกรรมการชุดก่อนหน้า แนวทางการด าเนินการ รอรายงานการ

ตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีและเหรัญญิก เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเงิน และ
ทรัพย์สินอื่นๆ 

10) การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการราชวิทยาลัยฯ ของหัวหน้าภาค เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใน
อนาคต 

11) รับรองธรรมนูญชมรม อัพเดทสมาชิกสามัญ พร้อมแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของปีที่ผ่านมา 
และมอบเงินสนับสนุน 30,000 บาท 

12) การจดทะเบียน AOS เป็นองค์กรในประเทศไทย 
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13) ที่ประชุมให้ส่งชื่อประธานฯเข้าร่วมเป็น APAO Regional secretaries member society 
representatives มีวาระ 4 ปี 

- เรื่องเพ่ือพิจารณา 
1) ก าหนดการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ  

    ครั้งที ่39 ในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
    ครั้งที่ 40 ในวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพมหานคร 
    ครั้งที ่41 ในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561  จ.เชียงใหม่ 

2) เรื่องจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
    ก าหนดวันและสถานที่ สอบวุฒิบัตร ในวันพุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  
    การอนุมัติเพ่ิมศักยภาพฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก 5 
ต าแหน่ง เป็น 7 ต าแหน่งต่อปี 

3) แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อใหม่ หมวด 2 
4) เรื่องจากกรรมการก ากับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
5) การคัดเลือกตัวแทนภาคเข้ามาร่วมประชุมกรรมการ 
6) สวัสดิการกรรมการ 
7) การอนุมัติซื้อเก้าอ้ีในห้องประชุม เนื่องจากที่นั่งไม่เพียงพอเมื่อกรรมการมาประชุมครบ 
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2. สรุปการประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
1) สรุปจากการประชุมคณะอนุกรรมการอฝส. 
- การสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจ าปี 2560 โดยเปิดรับสมัครผ่าน website 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (www.rcopt.org) ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 
มีนาคม 2560 และมีก าหนดการสอบในวันพุธที่ 21 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยวันที่ 21 
มิถุนายน 2560 จัดสอบที่รพ.จุฬา โดยใช้ Ipad ในการสอบ  

- เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตาม World Federation 
for Medical Education (WFME) โดยคณะกรรมการแพทยสภา ได้มีมติให้ปรับเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองคุณภาพการฝึกอบรมฯ ให้เป็นไปตาม WFME และให้ทางราชวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้รองรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันในปี 2561 โดยมีก าหนดการ
ตรวจประเมินสถาบันทุกๆ 5 ปี และทางราชวิทยาลัยจักษุฯ จะได้รับการตรวจประเมินในปี 2561 

- การบรรจุเรื่องการท าวิจัยตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยให้ราชวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน ให้มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และหากเป็นการ
วิจัยวารสารควรเป็น systematic review และ meta-analysis ทั้งนี ้ เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน 
ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถยื่นเรื่องให้คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

-  การอบรม Clinical Science Course in Ophthalmology 2017 จัดขึ้นในวันที่ 3-7 เมษายน 
2560  โดยวันที่ 3-6 เมษายน 2560 จัดที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

-  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจ านวนอาจารย์ ในแต่ละอนุสาขา จากภาควิชาฯ / สถาบันที่มีการ
ฝึกอบรม ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ อฝส. มีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาหากทางสถาบันจะขอเปิดการฝึกอบรมอนุสาขาใหม่ หรือขอเพ่ิมศักยภาพในอนาคต  

2) สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา 
จากบรรยาย WHO SERO Regional Expert Group Consultation เรื่อง Prevention of 

blindness โดยสรุปมี 5 โรค คือ 
- Cataract  มีการ implement policy โดย RCOPTช่วยในส่วน training และ standard of 

care เน้นเข้าถึงกลุ่ม Blinding and Severe low vision Cataract  
- Refractive errors  โครงการเด็กไทยสายตาดีด าเนินการต่อและมีการพัฒนาการปฏิบัติเพิ่มเติม

ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย โดยให้ RCOPT ช่วยวางแผนการอบรมพยาบาลวัดแว่นส าหรับ เด็ก ป.1 
ซึ่งวัดด้วยวิธี cycloplegic RF  

- Diabetic Retinopathy  มีระบบที่ดีและจะมีการพัฒนาต่อไป โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
รักษาเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่นการฉีด Avastin โดยจักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สาธารณสุขตามเขตพ้ืนที่บริการ มีการเบิกจ่ายจาก สปสช. และท างานร่วมกันกับทีม NCD ครบ
วงจร ในการดูภาวะความผิดปกติอ่ืนๆ ในโรคเบาหวาน  

- Cornea  จากโครงการดวงตาสดใสเทิดไท้ ๘๔ พรรษามหาราชินี มีการด าเนินการได้สูงขึ้น    
ตามปริมาณกระจกตาที่ได้รับการบริจาคจากสภากาชาดไทย ประเด็นเรื่องค่าน้ ายาแช่ดวงตา 
ค่าใช้จ่ายของกระจกตาที่โรงพยาบาลจะต้องจ่ายให้กับสภากาชาด 15,000 ต่อดวงตา ให้บริหาร
งบประมาณตามระบบ DRG และเบิกจ่ายตามสิทธิของแต่ละราย  
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- Glaucoma   ที่ประชุมให้เริ่มในทิศทางการรณรงค์ก่อน เช่น ร่วมกิจกรรมในวันต้อหินโลก   
สร้าง awareness และ education โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง  

3) สรุปการประชุมทัศนมาตรศาสตร์  
         ที่ประชุมอนุมัติให้มีการแก้ไขกฎหมายพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้สาขาทัศนมาตร์ เป็น
สาขาประกอบโรคศิลปะใน 3 ประเด็น และสรุปส่งให้ทีมกฎหมายไปด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

4) สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม กรมบัญชีกลาง  
- Orbital plate titanium for repair floor of orbit อนุมัติให้แพทย์บางสาขา ที่ทาง
กรมบัญชีกลางอนุมัต ิสั่งเบิกจ่ายได้เท่านั้น  
-  Vitrectomy (small gauge) กรมบญัชีกลาง ยืนยันให้เบิกหัวเล็กเท่ากับราคาขนาดหัวใหญ่  

5) สรุปการประชุมการจัดท าชุดข้อเสนอแนะส าหรับผู้ไม่สมควรดื่มสุรา  
-  ให้กรรมการร่วมส่งข้อมูลเพื่อน าไปประกอบข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทีมเลขานุการรับเรื่องไป
ด าเนินการและประชุมในวันที่ 1 มี.ค.ต่อไป  

6) ทีมสารสนเทศ แนะน าโปรแกรมการขอข้อมูลการสื่อสาร 2 ทาง ที่สมาชิกต้องการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยสามารถท าได้ผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ใช้เวลาเพียง 2-5 นาท ีเพ่ือส่ง
ต่อกันไปแบบไวรัล ทีมสมาชิกสัมพันธ์ยินดีช่วยต่อยอด ที่ประชุมเสนอการกรอกข้อมูล เลข ว. 
แก้ไขให้เป็น optional 
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3. สรุปการประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 
1) สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอฝส.  

ตามที่แพทยสภาได้ก าหนดให้มีการจัดการประเมินสถาบันน าร่อง 6 ราชวิทยาลัย ในเดือน
มีนาคมนั้น ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ตาม 
WFME ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 
ได้แล้วเสร็จ โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ คือ 
ประธานราชวิทยาลัยฯ ประธาน อฝส. และเลขานุการ อฝส. โดยได้ข้อสรุปในประเด็นสาคัญ    
คือ ในแต่ละภาควิชาที่มีการจัดฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขา 
จะต้องมีหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่นี้ และจัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องตามวิธีการของ WFME ซ่ึง
ทางแพทยสภา ควรจัดท าคู่มือการเขียนหลักสูตรเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยประธานการ
ตรวจประเมินจะรวบรวมข้อมูลการประเมินน าร่อง และปรับปรุงเกณฑ์การรับรองเพ่ือประชา
พิจารณ์ จากนั้นจึงพิจารณาจัดท าคู่มือไปพร้อมกับการฝึกอบรม surveyor ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 

2) สรุปการประชุมการจัดท าชุดข้อเสนอแนะส าหรับผู้ไม่สมควรดื่มสุรา  
ขณะนี้ทางราชวิทยาลัยหลายแห่ง ได้สนับสนุนในหลักการร่วมกับหน่วยงาน เช่น กระทรวง

สาธารณสุข สสส. กรมอนามัย เป็นต้น ได้แถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ขั้นตอน
ต่อไป คือ ทางกระทรวงจะเป็นเจ้าภาพเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สนับสนุนออกเป็น
นโยบายด้านต่าง ๆ ต่อไป 

3) สรุปการประชุมคณะกรรมการ APAO ดังนี้  
Congress Meeting   : อ.ไพศาล  เข้าร่วมประชุม  
APAO Council Meeting  : อ.ไพศาล เข้าร่วมประชุม ( ปีหน้าอ.อนุชิต เข้าร่วมประชุมด้วย )  
APAO general Assembly  : อ. อนุชิต เข้าร่วมประชุม  
General Assembly Meeting  

Welcome by President  
Election of Office Bearers 2017-2019  
 - President -Elect ; Ningli Wang  
 - Secretary- General ; Clement Tham  
 - Vice President; Ava Hossain  
 - Vice President; Tesuro Oshika  
 - Treasurer; Hyosook Ahn  

     Change of Regional Secretaries; มีหลายประเทศ (ของประเทศไทยปัจจุบัน คือ อ.อนุชิต)  
     APAO 2018 (ครั้งที ่33) จัดที ่Hong Kong ในวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
4) นโยบายและแผนงานของฝ่ายวิจัย 

- นโยบายของคณะอนุกรรมการวิจัย คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกท างานวิจัย เผยแพร่
ผลงานสู่สากล และน าไปใช้ในเวชปฏิบัต ิ

- แผนงานของคณะอนุกรรมการวิจัย  
▪ พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของสมาชิก  
▪ เพ่ิมผลงานวิจัยของสมาชิกทั้งปริมาณและคุณภาพ 
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▪  เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
▪ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเวชปฏิบัติ 
▪ จัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยของสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุฯ 

5) การจัดประชุมวิชาการ 
- นโยบายที่เก่ียวกับการจัดประชุมวิชาการ:  

▪ ให้บริษัทสามารถจอง Morning & Dinner Symposium จัด ณ เซ็นทารา แกรนด์ 
ระหว่าง วันประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39 ในวันที่ 5-7 ก.ค. 60 ผ่านราชวิทยาลัย 

▪ ให้จัดหัวข้อวิชาการเพ่ือสังคมให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เสีย
ค่าลงทะเบียน  

▪ การประชุมวิชาการเน้นบูรณาการ (Integration)  
▪ ฝ่ายวิชาการจะวาง slot ให้บริษัทสามารถจอง Symposium และการสนับสนุน

ต่างๆ ได ้ 
▪ Theme การประชุมวิชาการครั้งที่ 39 : "Ophthalmology 4.0"  
▪ การจัด Slot วิชาการส าหรับการประชุมวิชาการครั้งที่ 39 จะให้ชมรม สถาบัน หรือ

กลุ่มจักษุแพทย์เสนอ slot เพ่ือจัดประชุม โดยให้อิสระในการก าหนดหัวข้อ 
วิทยากร เวลา และรูปแบบในการพักเบรค โดยมีกติการ่วมกัน คือ ช่วงเวลา Lunch 
Symposium ต้องให้ราชวิทยาลัยฯสามารถใช้ห้องได้ และการรับการสนับสนุนจาก
บริษัทต้องผ่านราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น 

6) การประชุมอนุกรรมการ IT 
- การสื่อสาร 2 กลุ่ม ประชาชนและสมาชิก  

ส าหรับประชาชน จะใช้เฟสบุ๊คเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ศีตธัช เป็น admin และการตรวจสอบ 
content ผู้ตรวจสอบคือ คณะกรรมการไอที กรรมการราช วิทยาลัย ชมรม  

ส าหรับสมาชิก  จะใช้ไลน์ เฟสบุ๊คและเว็บไซต์ โดยมีทีมไอที เป็นผู้ดูแล ส าหรับ content จะ
เก็บเป็นฐานข้อมูลไฟล์ excel ใน database ของราชวิทยาลัย  
- คณะกรรมการไอที ประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันฝึกอบรม และพยายามให้มีทุกสาขาวิชา 
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4. สรุปการประชุมครั้งที่ 4/2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 
1) สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอฝส.  

- การอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การออกข้อสอบ MCQ , MEQ, Oral และการประเมิน 
แบบ competency based โดยเรียนเชิญ อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค เป็นวิทยากร ในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์  
ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะกรรมการได้ดูเรื่องความพร้อมแล้ว แสดงข้อคิดเห็นเป็นมติ 
ขอชะลอการพิจารณาเปิดเพิ่ม  เนื่องจากจะขอปรับหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านแบบ WFME 

- ประกาศแพทยสภาเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุนและ  
ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจ าปี 2560 แผน ข ของ 3 สถาบัน (มช., มข., มอ.)  
คณะกรรมการอฝส. พิจารณาแล้วว่าคงมีความจ าเป็นจะต้องมีแผน ข ต่อไป แต่ขอเวลาใน
การที่จะเตรียมแพทย์ที่จะมาทดแทน ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่ง  

2) ข้อมูลสุขภาพ  
อ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ ์ม.ขอนแก่น ได้น าเสนอเว็บไซต์ www.thaicarecloud.org ซึ่งเป็น

เว็บข้อมูลโรคต่าง ๆ ของกรมการแพทย์ ทีป่ระชุมเห็นควรว่าต้องมีฐานข้อมูลนี้เพ่ิมเติม  
3) APVRS Leadership Development Program Mentees (2017 – 2018)  

ทางชมรมจอตาได้ส่งอีเมล์ถึงสมาชิกชมรม เพ่ือท าการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก
คือ รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ ซ่ึงทาง APVRS จะน าไปคัดเลือกอีกครั้ง 

4)   ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและจัดนิทรรศการ  
เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาน าเสนอสถานที่ ท่องเที่ยวและจัด

นิทรรศการ เพ่ือให้ราชวิทยาลัย ช่วยประชาสัมพันธ์ หรือน าเสนอหากมีผู้เข้าประชุมต่างชาติมา 
เข้าร่วมประชุม สามารถจัดทริปท่องเที่ยวหรือดูนิทรรศการต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์และวัดราชนัดดาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดทิพย์สุคนธาราม (กาญจนบุรี) ทั้งนี้
ทางส านักงานสามารถจัดทริปให้กรรมการราชวิทยาลัย ไปเยี่ยมชมสถานที่สาคัญ ในก ากับ
ส านักงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

5)  อ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์  แจ้งที่ประชุม  จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์  
     รักษา ดวงตา สรุปได้ดังนี้ แนวทางการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณาการ    
     รักษาโรคเก่ียวกับดวงตา   ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ 
     มาตรการที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาโฆษณา    ผลิตภัณฑ์รักษาดวงตา   เช่น   ดี  คอนแทค,      
     สมุนไพรคังหลิน, คริสตัล เคลียร์, เมต้าคอนแทค (เมต้า เซนแทค) ลูติน่า 

 โดยข้อสรุปเห็นควรให้ ศรป. ด าเนินการโดยใช้ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ก่อน โดยใช ้  
มาตรา ๔๑ การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต  
มาตรา ๔๒ ให้มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้น าเขา้หรือผู้จ าหนา่ยอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณา
ระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรือ ให้ผู้ผลิต ผู้น าเขา้หรือ
ผู้จ าหนา่ยอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณา อาหารระงับการผลิต การน าเขา้ การจ าหนา่ย หรือการ
โฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มี คุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณ
ตามท่ีโฆษณา และมาตรา ๔๐ การโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือ สรรพคุณของอาหารอันเป็น
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เท็จหรือเปน็การหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หากไม่สามารถหยุดปัญหาได้ค่อย
พิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ต่อไป  

6)  ผู้แทนเข้าร่วม UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2017  ระหว่างวันที่  21 – 23       
    กันยายน 2560  ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงทาง TCEB ให้สิทธิ์ราชวิทยาลัยส่งผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมการ    
    ประชุมนานาชาติ 1 รายการ  คือ  UIA  ราชวิทยาลัยส่งรายชื่อตัวแทน 2 ท่าน  คือ  อ.ดวงเนตร         
    โรจนาภรณ์ (รามา) และอ.ณวัฒน์ วัฒนชัย (เชียงใหม่)  
7)  การสอบสัมภาษณ์ทุน AAO 2017  

มีผู้สมัครจักษุแพทย์ทั่วไป 6 คน และผู้สมัครส่วนภูมิภาค 1 คน ก าหนดสอบสัมภาษณ์
อาจารย์ชาวต่างประเทศวันที่ 25 เม.ย. เวลา 9.00 น. โดยราชวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุน ทุนละ 
40,000 บาท และถ้ากลับมาน าเสนอในการประชุมวิชาการ จะได้เพ่ิมอีก 10,000 บาท 

8)  สรุปการเข้าพบเลขารัฐมนตรี และนายกแพทยสภา  
ประธานแจ้งที่ประชุม  จากการที่ได้ขอเข้าพบเลขารัฐมนตรี   เพ่ือชี้แจงในเรื่องร่างพระราช

กฤษฎีกาทัศนมาตรศาสตร์  ดังนี้  
- มาตรา ๓ ที่ก าหนดค าจ ากัดความของ “ทัศนมาตร” ทางคณะกรรมการมีข้อห่วงใยใน 

ประเด็น โดยการใช้ยาหรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่รัฐมนตรีก าหนด แนะน าให้ตัดค าว่า
การใช้ยาออกเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ป่วย เนื่องจากยาทุกประเภทที่ใช้สามารถท่ีจะผ่านเข้าสู่
ร่างกายได้โดยเฉพาะยาหยอดตา เพราะเม่ือใช้ยาหยอดตาแล้วยาจะสามารถซึมผ่านระบบท่อ
ระบายของตาสู่จมูกได้ทุกชนิด และเม่ือยาผ่านไปยังเยื่อบุโพรงจมูกแล้วจะมีการดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายและสามารถมีผลไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ยาขยายม่านตาบางชนิด อาจท าให้มีผล
อันตรายต่อระบบหัวใจและการหายใจได้ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวควรมีมาตรฐาน
วิชาชีพที่สามารถปฐมพยาบาลหรือช่วยชีวิตได้ และควรมีอุปกรณ์หรือระบบในการดูแลอย่าง
ได้มาตรฐาน 

-  มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทัศนมาตร ประกอบด้วย... ในร่างฉบับดังกล่าวได้ 
มีการตั้งผู้แทนจากวิชาชีพต่าง ๆ ได้ครอบคลุมและเหมาะสม ทางคณะกรรมการราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วพบว่า ในคณะกรรมการมีผู้แทนจากราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเพียงท่านเดียว อาจจะให้ความเห็นได้ไม่ครอบคลุมในหลายๆ 
มุมมอง ซึ่งพิจารณาตัวอย่างคณะกรรมการวิชาชีพของราชวิทยาลัยจักษุยังมีจากหลายภาค
ส่วน ดังนั้น เพ่ือให้มุมมองของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทัศนมาตรได้มีจักษุแพทย์เข้าไปมี
ส่วนร่วมพัฒนามากข้ึน จึงขอเสนอแต่งตั้งจากผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
อย่าง น้อย 3 ท่านจะท าให้คณะกรรมการสมบูรณ์มากข้ึน (อ.วัฒนีย์ เสนอว่าผู้แทน 3 ท่าน
ควรจะเป็น 1. ประธานราชวิทยาลัย 2. ประธานอฝส. และ 3. ผู้แทนจักษุแพทย์) 

-  มาตรา ๑๓ ในกรณีบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา 
และได้ปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี... ในร่างฉบับดังกล่าว ได้ให้โอกาสยื่น    
ค าขอเพ่ือปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไปได้ โดยจะต้องผ่านการอบรมความรู้ความสามารถ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะประกาศก าหนด ใน
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง โดยเฉพาะจักษุแพทย์ก็เป็น
บุคคลที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นระยะนาน เช่นกัน ดังนั้นในมาตราดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อหลายภาคส่วนควรมีการทบทวนการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะความ
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พร้อมของมาตรฐานการอบรมต่างๆ ก่อนที่จะออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ทางคณะ 
กรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วเห็นควรตัดมาตรา ๑๓ นี้
ออกไปก่อน เพ่ือให้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้สามารถออกได้ โดยไม่ต้องรอผลการทบทวนใน
ประเด็นนี้ จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมต่อไป  
สรุปเข้าพบนายกแพทยสภา  
1. เรื่องจักษุแพทย์ท าการรักษาผู้ป่วยด้วยการนวดตา  
- ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ท าหนังสือถึงอธิบดีกรมการแพทย์ เพ่ือเสนอความเห็นใน
เรื่องนวดตารักษาต้อหิน ตามที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ พร้อมแนบงานวิจัยต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว  
- รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้รวบรวมความเห็นและข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ 10 
สถาบันและราชวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
2. เรื่องทัศนมาตรศาสตร์  
- ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ไดพิ้จารณาเพ่ือขอแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้
สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ที่จะประกาศใช้ ในบางประเด็น  
- ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ส่งหนังสือถึง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
ผู้อ านวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรียบร้อยแล้ว  
3. เรื่อง Aesthetic practice  
- ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับแพทยสภา เพ่ือพิจารณาการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน ด้าน Aesthetic Practice วา่จักษุแพทย์ มีขอบเขตการรักษา
อย่างไร ทางชมรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างก าลังจัดท าข้อเสนอแนะให้กับราชวิทยาลัยจักษุ
แพทยฯ์ เพ่ือส่งกลับแพทยสภาต่อไป เนื่องจาก Aesthetic Practice บางรายการมีอยู่ใน 
curriculum ของการฝึกอบรมจักษุแพทย์ ข้อเสนอในเบื้องต้นคือ General 
Ophthalmologist จะสามารถท า Aesthetic practice ได้เท่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน แต่ยังมีหัตถการรายย่อยบางรายการที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม  
4. ผลิตภัณฑ์บ ารุงดวงตา "ดีคอนแทค"  
- ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ท าหนังสือถึง 3 องค์กร คือ องค์การอาหารและยา 
ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ
เสริมสวยและการโฆษณาของแพทยสภา และ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือแจ้งว่า การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร “ดีคอนแทค” 
ดังกล่าวนั้น ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดๆ ยืนยันทั้งสิ้น (ตามเอกสารแนบ 3) และจะ
ด าเนินการชี้แจงให้กับประชาชนเพื่อรับทราบและให้เข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริงต่อไป 

9)  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39  
 - ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม การประชุมแบ่งเป็นประชุมย่อย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนติดตามในเรื่อง 
หัวข้อและรายชื่อวิทยากร ในส่วนของต าราจักษุวิชาการ จะรบกวนหัวหน้าสถาบันรวบรวมหัวข้อ
ภายในวันที่ 23 เมษายน นี้  
- ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย แจ้งที่ประชุม ก าหนดส่งบทคัดย่อวันที่ 15 พ.ค. และขออนุมัติจากที่ 
ประชุมกรรมการขอจัด Pre-congress RCOPT Research Day ในการประชุมปลายปี  
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- อ.วิชัย ประสาทฤทธา ขอเสนอการจัดบรรยาย Course ของรพ.รามา 1 Course ในการประชุม 
วิชาการปลายป ี 
- ประธานอฝส. ขอให้ท าเรื่อง CME เป็นมาตรฐานของการจัดเก็บในการประชุมวิชาการแต่ละครั้ง 

 10)  ตารางหัตถการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้าน Aesthetic Practice  
- อ.รวีวรรณ ชุนถนอม แจ้งเรื่องตารางทางแพทยสภา มีข้อผิดพลาดตารางแนวตั้ง ที่ต้องแก้ไขจาก   
ค าว่า จักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างให้เป็น จักษุวิทยา แต่ได้แจ้งทางแพทยสภาแล้ว สรุปเสนอ
ขอแก้ไขคือ ตารางแนวตั้ง ให้เป็น จักษุวิทยา และข้อเสนอแนะ หากว่าในหลักสูตรใด ๆ ที่ท าหัตถการ
เกี่ยวข้องบริเวณดวงตาและเบ้าตา ขอให้ช่วยดูในหลักสูตรฝึกอบรม เน้นย้ าเรื่องของการป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือการดูแลภาวะแทรกซ้อนทางดวงตาได้ด้วยระดับหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบัน
ปัญหาที่จักษุแพทย์รับช่วงต่อ คือการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดตามหลังการท าหัตถการ  
เรื่องเพ่ือพิจารณา 
1)  ตาบอดสี และแนวทางวิธีการพัฒนาปรับปรุงการทดสอบสายตา ของกรมการขนส่งทางบก  
-ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้เชิญราชวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเม่ือวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ราชวิทยาลัยฯ จึงได้ส่งอ.ศักดิ์ชัย 
วงศกิตติรักษ์ เข้าพบเพ่ือให้ความเห็นในเรื่องการตรวจตาของกรมขนส่งในภายหลัง  
ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม สรุปเรื่องการตรวจตาของกรมขนส่งทางบก 

มติที่ประชุม  
- ท าจดหมายเรียนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกขอให้มีแบบฟอร์มตรวจตาโดยเฉพาะ ไม่รวมการ

ตรวจร่างกายทั่วไปในใบรับรองแพทย์เนื่องจากปัจจุบันคลีนิคแพทย์เฉพาะทางแยกออกจาก
แพทย์ทัว่ไปอย่างชัดเจน 

- ท าจดหมายแจ้งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เสนอให้ยกเลิกการตรวจตาบอดสีส าหรับผู้สอบ
ใบขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลตามมาตรฐานของหลายๆ ประเทศ โดยมีเอกสารทางวิชาการอ้างอิงว่า 
สภาวการณ์เห็นสีบกพร่องไม่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

- ส าหรับเรื่องการวัดระดับการมองเห็น (VA) ให้หาเอกสารอ้างอินทางวิชาการอีกครั้งก่อนสรุปส่ง
กรมขนส่งทางบก 

2)  Preferred practice pattern ของชมรมจอตา  
- อ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ แจ้งที่ประชุมว่าไดเ้ข้าร่วมประชุมกับกรมบัญชีกลางเมื่อ 27 มีนาคม 

2560 ในเรื่องแนวทางการเบิกจ่ายยาส าหรับโรคจอตา ในที่ประชุมให้ราชวิทยาลัยสรุปเรื่อง 
preferred practice pattern จึงขอน าเรื่องแนวทางการรักษาภาวะจอตาเสื่อมแบบมีเส้นเลือดงอก
ใหม่ และ แนวทางการรักษาภาวะจุดภาพชัดบวมน้ าจากเบาหวาน ให้ที่ประชุมพิจารณา เพ่ือน าส่ง
กรมบัญชีกลาง ต่อไป 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ท าหนังสือส่งไปยังกรมบัญชีกลางตามรายการที่เสนอมา 
3)  ค าศัพท์ทางการแพทย์สาขาจักษุวิทยา  

-  ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่แพทยสภาให้ราชวิทยาลัยจัดท าศัพท์ทางการแพทย์สาขาจักษุ
วิทยานั้น ยังมีหัวข้อที่ขอค าอธิบายเพิ่มเติม คือ OCT Nerve fiber layer analysis การวิเคราะห์เส้น
ใยประสาทตาบริเวณรอบขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง OCT  และ Optical Coherence Tomography 
(OCT) การตรวจจอตาด้วยเครื่อง OCT (ขอค าอธิบายเพ่ิมเติม)  
จึงขอให้ทางชมรมจอตา และชมรมต้อหิน ช่วยดูอีกครั้งว่าควรให้มีคาอธิบายเพ่ิมเติมว่าอย่างไร 
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5. สรุปการประชุมครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 
1. Medical Education Program - Dr Ahmed Baqer Al Satrawi 

ประธานแจ้งที่ประชุม มีแพทย์จากประเทศบาห์เรน ส่ง email ถึงราชวิทยาลัยฯ แจ้งความ
จ านงค์ที่จะเข้าโปรแกรม Clinical Fellowship สาขา Vitreoretinal ในประเทศไทย จึงขอ
สอบถามทางสถาบันฝึกอบรมทุกสถาบันว่าสนใจรับแพทย์ท่านนี้หรือไม ่ เบื้องต้นกรรมการให้
สอบถามทางอ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ว่าได้ประสานกับแพทย์ท่านนี้ไว้เบื้องต้นหรือไม่ เพราะใน 
email ได ้ CC ถึงอ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ด้วย และกรรมการบางท่านเสนอว่า ถ้าจะเข้าเป็น 
clinical fellow จะต้องสื่อสารกับผู้ป่วย และอ่านเขียนภาษาไทยได้  ถ้าสื่อสารไม่ได้  การเข้ารับ
การอบรมเป็นเพียงแค่ observing fellow อาจจะมีความเป็นไปได้ 

2. การประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวของจักษุแพทย์ชาวต่างประเทศ 
ประธานแจ้งที่ประชุม แพทยสภาได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้

แพทยสภาออกหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวให้กับ Dr.Christian FAVRE 
ตามโครงการตรวจค้นหาความผิดปกติทางสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
อยู่ในความดูแลของ พญ.วิภาวรรณ พนมชัย เบื้องต้นราชวิทยาลัยฯ รับเรื่องไว้พิจารณา และขอ
ทราบข้อมูลการปฏิบัติงานในวันที่ 3-7 เมษายน2560 ที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาต่อไป 

3. การประชุมวิชาการ ครั้งที ่39 
ประธานแจ้งที่ประชุม ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 300 คน ในส่วนของกระเป๋า

ประชุมวิชาการ ได้ให ้อ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข และอ.นิพัฒน์ เอ้ืออารี ช่วยกันพิจารณาแบบ และ
ได้ส่งตัวอย่างให้คณะอนุกรรมการวิชาการช่วยกันพิจารณาด้วยแล้ว ทางกรรมการให้แก้ไขโลโก้
ของสปอนเซอร์ภายในกระเป๋าอีกครั้งเพ่ือให้มีความแตกต่างกันของแต่ละแพ็คเกจในการ
สนับสนุน 

อ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ แจ้งที่ประชุม ได้เชิญวิทยากรจากสมาคมคนพิการ 2 ท่านมาบรรยายใน
หัวข้อ low vision ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงขออนุมัติที่ประชุมเบิกค่าเดินทาง
ภายในประเทศให้กับวิทยากรทั้ง 2 ท่านนี้ในอัตราจ่ายตามจริง 

4. การประชุม APACRS2018 
ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการประชุมที่จะจัดในปี 2018 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัด

เชียงใหม่ ทางอ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ได้เชิญบริษัทที่จะรับท า organize มาน าเสนอ
รายละเอียดและค่าใช้จ่ายให้ทางกรรมการ APACRS พิจารณา ที่โรงแรมสุโกศลเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ในส่วนงบสนับสนุนการจัดประชุมจาก สสปน. ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนการจัดงาน 
500,000 บาท และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 200,000 บาท ซึ่งจะรอเบิกหลังเสร็จสิ้นงานประชุม 

5. การจัดท า line@ official RCOPT 
ประธานคณะอนุกรรมการไอที แจ้งที่ประชุม ขณะนี้มี Official ไลน์ของราชวิทยาลัยฯ แล้ว 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากแพทยสภามาจัดท า md card ดังนั้นทาง
คณะท างาน  ไอท ี จะจัดท าแบบสอบถามขอประวัติและที่อยู่ปัจจุบันของสมาชิกเพ่ือท าท าเนียบ
ไว้จัดส่งจดหมาย โดยแบบสอบถามนี้ สามารถโหลดผ่าน QR CODE ซึ่งจะส่งไปทาง line และติด
ไว้ภายในงานประชุม หากสมาชิกที่ตอบแบบสอบถามกลับมาจะได้รับยกเว้นค่าท า md card 
จ านวน 250 บาท ทั้งนี้ข้อมูลที่สมาชิกกรอกส าหรับจัดท า md card แล้ว ราชวิทยาลัยจะได้
ประสานขอข้อมูลดังกล่าวกับทางแพทยสภา เพ่ือใช้ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกด้วยอีกทาง 
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เลขาธิการ แจ้งที่ประชุม ในการถ่ายภาพเพ่ือลงใน md card จะขอคุยกับทางกรรมการไอที
อีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไร เช่น จะจ้างบริษัทภายนอกมาด าเนินการ หรือ จ้างเจ้าหน้าที่
ภาควิชามาอ านวยความสะดวกถ่ายภาพให้กับสมาชิก โดยจะจัดท า back drop สีพื้นไว้ส าหรับ
ให้สมาชิกท่ีต้องการถ่ายภาพเอง 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 
1.  จักษุมูลนิธิขอรับเงินสนับสนุนเพื่อท ากิจกรรม 

ประธานจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนจาก ราชวิทยาลัยฯ เป็นเงินจ านวน 
300,000 บาท เพ่ือใช้ในกิจกรรมของจักษุมูลนิธิ อ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม แจ้งที่ประชุม รายได้
จากการจ าหน่ายหนังสือ ตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย 2 แสนกว่าบาทนั้น ในหนังสือได้ระบุไว้ว่า รายได้
มอบให้จักษุมูลนิธิ ดังนั้นราชวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน 
มติทีป่ระชุม รับทราบและอนุมัติ เงินจ านวน 300,000 บาท 
2. ประธานแจ้งที่ประชุม แพทยสมาคมส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนการจัดแข่งกอล์ฟการกุศล ปี 
2560  มีให้เลือก 2 ทีม คือ ทีมกิตติมศักดิ์ 100,000 บาท และ ทีมท่ัวไป 50,000 บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติให้สนับสนุนทีมทั่วไป 50,000 บาท และให้แจ้งในไลน์กลุ่มสมาชิกเพ่ือประมูล

ราคาสูงสุดเพ่ือจะได้เข้าร่วมแข่งขัน 
3.   APAO Named Awards 2018 – Call for Nominations 

ประธานแจ้งทีประชุม ได้ส่งอีเมล์ถึงกรรมการทุกท่านแล้ว แต่ยังไม่มีกรรมการท่านใดตอบ
กลับมา ดังนั้นจะขอส่งชื่อเดิมไปก่อน โดยมี อ.ชัยวัฒน์ ทีฆะเสนีย์ อ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ ์อ.เก
วลิน เลขานนท์  อ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์ อ.สบง ศรีวรรณบูรณ ์และอ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข และขอ
ความเห็นกรรมการว่าจะให้ประธานราชวิทยาลัยฯ เป็นผู้คัดเลือกหรือไม่ โดยจะจัดหมวดหมู่ให้
เหมาะสมกับรางวัล ดังนี้ 
- Jose Rizal International Medal 
- De Ocampo Lecture 
- Susruta Lecture 
- Arthur Lim Award 
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้พิจารณาส่งชื่อตามความเหมาะสมของรางวัล 
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6.   สรุปการประชุมครั้งที่ 6/2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 

      1.  การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
ประธานคณะอนุกรรมการอฝส. กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 

อฝส. ทุกท่าน ที่ช่วยให้การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ผ่านไปได้ด้วยดี สรุปดังนี้ 
- กรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ทั้งหมด 49 ท่าน อาจารย์ช่วยคุมสอบ 20 ท่าน ผู้เข้าสอบ 68 คน 

ผลการสอบ  สอบผ่าน 66 คน สอบไม่ผ่าน 1 คน และ มี 1 คน จะต้องมาท าการสอบใหม่โดยให้
ฝึกงานในสถาบัน เดิม 3 เดือน และกรรมการจะพิจารณาอีกครั้ง จากผลการประเมินการสอบ 
ระบบการสอบดีขึ้นโดยใช้ Ipad ในการสอบ MCQ และ MEQ แต่จะมีปัญหาในการโหลดข้อสอบ 
เนื่องจากรูปภาพมีจ านวนมากและขนาดใหญ่ โดยในปีหน้าขอเสนอให้ข้อสอบ MCQ ไม่มีข้อสอบ 
recall และการสอบ oral อยู่ในเกณฑ์ดี 

- การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ปี 2561 ก าหนดในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 และจะก าหนดเป็นต้น
เดือนกรกฎาคมในทุก ๆ ปี ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยจะมีการจัดอบรมการออกข้อสอบปีละ 
2 ครั้ง ประมาณปลายปี 2560 และก่อนวันสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

- การจัด Basic Science Course 2560 จะจัดในวันที่ 2 - 6 ต.ค. 60 
- การจัด Clinical Science Course 2561 ก าหนดจัดในวันที่ 23 - 27 เม.ย. 2561 
- การอบรมหลักสูตร WFME ก าหนดวันที่ 17 - 18 ส.ค. 60 

2.   ก าหนดการเยี่ยมชมส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
เลขาธิการ แจ้งก าหนดการเยี่ยมชมในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60 รองรับคณะได้ 16 ท่านขณะนี้มี

กรรมการแจ้งความจ านงมา 4 ท่าน เบื้องต้นจะขออนุญาตสอบถามอนุกรรมการและกรรมการจักษุ
มูลนิธิเพ่ิมเติมอีกครั้งโดยจะรวบรวมรายชื่อให้ครบ 10 ท่าน 
เรื่องสืบเนื่อง 

     1.   การประชุมวิชาการ ครั้งที ่39 
ประธานแจ้งที่ประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้า 1,111 คน 
- สปอนเซอร์หลัก มีจ านวน Diamond 3 Platinum 3 Gold 2 Silver 1 Bronze 5 

Booth 35 Booth other 4 
เลขาธิการ แจ้งที่ประชุม 

จากที่ได้เชิญบริษัทมาสอบราคาและเปิดซองการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในงานประชุม
วิชาการ ครั้งที ่ 39  โดยน าราคาปดิผนึกใส่ซอง มาให้กรรมการเปิดพร้อมกัน บริษัทที่ได้รับคัดเลือก
ด้วยอุปกรณ์และบริการที่เท่าเทียมกับบริษัทอ่ืน แต่เสนอราคาต่ าสุด คือ บ.อาร์พ ี มีเดีย ในราคา 
990,000 บาท และบริษัทที่ดูแลด้านบูธ คือบริษัท คเนศ เอ็กซิบิชั่น  การบันทึกวีดีโอการบรรยายใน
งานครั้งนี้จะบันทึกทุกห้องและทุก session โดยจะบันทึกใส่ external harddisk โดยราคาในการ
จองจะคิดราคาเพ่ิมจากต้นทุนอีก 20% 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 

     1.   APAO Young Ophthalmologists Standing Committee Membership 
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามท่ี APAO ได้ส่งอีเมล์ให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็น APAO Young 

Ophthalmologists Standing Committee Membership นั้น ที่ประชุมเสนอชื่อ นพ.สุภณฐั 
อภิญญาวสีสุข 
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     2.   การเปิดบัญชี APACRS 2018 
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยขณะนี้การจัดประชุม APACRS 2018 จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ จึงขออนุมัติที่ประชุมยืมส ารองจากราชวิทยาลัยฯ 100,000 บาท เพ่ือเปิดบัญชีในชื่อ 
APACRS และเมื่อได้เงินสนับสนุนแล้วจะน าเงินคืนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ยืมเงินส ารองจากราชวิทยาลัย 100,000 บาท เพ่ือท าการเปิดบัญชี APACRS 
2018 ธ.กรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย - 
APACRS 2018 โดยผู้มีอ านาจลงนาม 2 ใน 4 ท่าน คือ ประธานราชวิทยาลัย ประธานการจัดประชุม 
(นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์)  เลขาธิการราชวิทยาลัย และเหรัญญิกราชวิทยาลัย 

     3.   โครงการพลังแผ่นดิน 
อ.ฐิติพร รตันพจนารถ แจ้งที่ประชุม ในฐานะตัวแทนจิตอาสาโครงการพลังแผ่นดิน ต้องการ

ให้ราชวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
1) เลือกวันส าคัญขององค์กร 
2) ลงทะเบียนที่ www.palangpandin.com 
3) จองวันท าดี ที่ปุ่ม 365 วันท าดี 
4) ประกาศเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
5) รวบรวมภาพและเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นกลับมาเล่าใน 365 วันท าดี 

โดยราชวิทยาลัยฯ สามารถประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกท าได้ทันที ดังนี้ 
1) เลือกท าดีตามความตั้งใจ จาก 9 เส้นทางท าดีตามรอยพ่อ 
2) บอกความตั้งใจการท าความดีที่ www.palangpandin.com/event 
3) ลงมือท าได้ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560 
4) ถ่ายภาพไว้เพ่ือส่งต่อแรงบันดาลใจว่า การท าด ีท าได้ง่าย ๆ ทุกวันโพสต์รูปลง social 
    media ส่วนตัว ตั้งค่า public ติด #RCOPTพลังแผ่นดิน 

มติที่ประชุม  รับทราบ และอนุมัติให้โครงการตั้งบูธประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการ ครั้งที ่39  
       และเริ่มรับบริจาค badge ส าหรับผู้เข้าประชุม 
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     7.   สรุปการประชุมครั้งที่ 7/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 

1.  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอฝส. 
ประธานคณะอนุกรรมการอฝส. แจ้งเรื่องการส่งตัวแทนจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง

ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม workshop เรื่องการเขียนเกณฑ์หลักสูตร ที่จัดโดยแพทยสภา เพ่ือ
เป็นแนวทาง ในการท าหลักสูตรกลางตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านตาม WFME ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 สามารถส่งตัวแทนได้ราชวิทยาลัย
ละ 5 ท่าน ตามที่แพทยสภาก าหนด ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ส่งตัวแทนคือ ประธานราชวิทยาลัย 
ประธาน อฝส. อาจารย์พิเศษ 2 ท่าน และเลขานุการ อฝส. เข้าอบรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
2.  ก าหนดการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน และนัดพบปะสนทนากับคณาจารย์ประจ าสถาบันฝึก 
อบรม สาขาจักษุวิทยาประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1) เริ่มเปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วัน
ศุกร์ที่ 1 กันยายน ให้ประกาศผ่าน web site ของแต่ละสถาบัน อย่างช้าไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 
2560 

2) หมดเขตยื่นใบสมัครแสดงความจ านงรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ที่สถาบัน
ฝึกอบรม วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. 

3) วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ราชวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแจ้ง
สถาบันฝึกอบรม (จ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าสัมภาษณ์ จะต้องไม่สมัครพร้อมกัน 2 สถาบัน) ทั้งนี้ผู้ที่
สมัครพร้อมกันมากกว่า 1 สถาบันจะต้องตัดสินใจเลือกสถาบันให้เสร็จสิ้นก่อน วันที่ 11 ตุลาคม 
2560 เวลา 15.00 น. 

4) วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกอบรม เข้ารับ
การคัดเลือก พบปะสนทนากับคณาจารย์ในสถาบันฝึกอบรม ทุกแห่งพร้อมกันทั้งประเทศและขอ
ความร่วมมือสถาบันฝึกอบรม พิจารณาให้ความส าคัญแก่ผู้ที่มีต้นสังกัดก่อน และไม่ควรพิจารณา
ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัดเกินร้อยละ 40 ของศักยภาพ และแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้น มาท่ีราช
วิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 
3. การจัด workshop การเขียนหลักสูตรกลาง ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตาม WFME เรื่องก าหนดวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตาม WFME ที่ประชุมมีมติเป็นวันศุกร์ ที ่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่
เวลา 9.00-16.00 น. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสถาบันฝึกอบรม และตัวแทนชมรมต่าง ๆ ในสังกัด
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เข้าร่วมอบรม ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย 
4.   การประชุมร่วมกรมการขนส่งทางบก-แพทยสภา-ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม จากการประชุมร่วมที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปดังนี้ 
1) การแยกฟอร์มใบรับรองผู้พิการทางตาว่าสามารถสอบใบขับขี่ได้ออกจากการรับรอง
ปราศจากโรคทางกายอยากให้ทางกรมขนส่งช่วยพิจารณาด าเนินการให้เลยเพราะทุกแผนก
ตาไม่สามารถตรวจโรคร้ายแรงตามแบบฟอร์มเดิมได้ 
2) เรื่องการตรวจตาบอดสี เนื่องจากมีข้อขัดแย้งได้ปรึกษากับรองเลขาธิการแพทยสภาแล้ว
แนะน าให้ถอนข้อแนะน าจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ออกไปก่อน เพ่ือไปด าเนินการผ่าน
แพทยสภาตามขั้นตอนต่อไป 
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3)  การประเมินระดับการมองเห็น (Visual acuity) ในการท าและต่อใบอนุญาตขับขี่ ทาง
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ก าลังรวบรวมเอกสารทางวิชาการเพ่ือท าเป็นข้อแนะน าต่อไป 

5.   ก าหนดการเยี่ยมชมส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ประธาน แจ้งที่ประชุม ทางส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ส่งก าหนดเยี่ยมชม 

รอบใหม่ ให้ราชวิทยาลัยฯ พิจารณาคือ วันที่ 26,27,30,31 เดือนสิงหาคม 2560 โดยจะส่งอีเมล์ให้
กรรมการรวมถึงจักษุมูลนิธิเลือกวันอีกครั้ง 
6.    สรุปการประชุมร่วมแพทยสภาและกรรมการแพทยสมาคม 

อ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม แจ้งที่ประชุม จากการประชุมร่วมแพทยสภา ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
1) ขอความร่วมมือจัดงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โดยการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ที่

ประชุมตอบรับเข้าร่วมโดยจะจัดนิทรรศการและน าเครื่องมือบริการการตรวจตาเบื้องต้น 
2)  แพทยสภาขอให้พิจารณารับต้นสังกัดการสมัครเรียนแพทย์ประจ าบ้านของกระทรวงฯ 
3)  พรบ. วิชาชีพเวชกรรม ขณะนี้แพทยสภาก าลังรอการประเมินความเห็นจากสมาชิก 
4)  กฎหมายใหม่ที่เก่ียวกับแพทย์ มีการพิจารณาเพ่ืออนุมัติ ให้ รพ.เอกชนสามารถจัดการ

อบรมได้ (เฉพาะ post grad) ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูก โดยผู้อนุมัติคือ อธิบดีกรม สปส 
5)  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นพยานศาล ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม จะต้องท า

การสมัคร และได้รับคัดเลือกก่อน จะขอสอบถามแพทยสภาถึงก าหนดการเปิดรับสมัคร เพ่ือแจ้ง
ให้กับผู้สนใจทราบล่วงหน้าต่อไป 

6)  การยกเว้นคดีทางการแพทย์ มิให้เป็นคดีผู้บริโภค ขณะนี้ก าลังด าเนินการ 
ประธานแจ้งที่ประชุม อ.พรชัย สิมะโรจน์ ตัวแทนราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกรรมการ

แพทยสมาคม สรุปได้ดังนี้ 
1) การแข่งขันกอล์ฟ ขณะนี้มีทีมท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขั้นทั้งหมด 5 ทีมโดยเป็น ราชวิทยาลัยจักษุ

แพทย์แห่งประเทศไทย 1 ทีม ให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผ่าน email และไลน์เพ่ือหาสมาชิกท่ีสนใจ
ประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นทีมของราชวิทยาลัย 

2) โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ประจ าปี 2560 ที่ประเทศอิหร่าน 27 ต.ค. - 3
พ.ย. สมาชิกท่านใดสนใจแจ้งความจ านงได้ที่ส านักงานแพทยสมาคมฯ 

3) ตารางการประชุม 2nd One health international conference 2017 ระหว่าง
วันที่14-15 ธันวาคม 2560 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
-  สรุปการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39 

ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม สรุปการประชุม 39th RCOPT 5 – 7 กรกฎาคม 2560 
จ านวนคนลงทะเบียนล่วงหน้า 1,111 คน จ านวนคนลงทะเบียน onsite 80 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุมวันแรก 844 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (3 วัน) 1,163 คน 
แบ่งเป็น จักษุแพทย์ 923 คน แพทย์ประจ าบ้าน 218 คน บุคลากรอ่ืน 22 คน 
Sponsors Diamond (500,000 บาท) 3 บริษัท Platinum (350,000 บาท) 3 บริษัท 
Gold (250,000 บาท) 2 บริษัท Silver (200,000 บาท) 1 บริษัท Bronze (100,000 บาท) 5 บริษัท 
Booth (40,000 บาท) 35 บูธ    Booth other (60,000 บาท) 2 บูธ 
Symposium Lunch 2,340 ที ่ Dinner 150 ที่ 
จ านวนห้องประชุมย่อยรวม 6 ห้อง โดยมี 21 หัวข้อการประชุมย่อย 
สมาชิกท าบัตร MD Card 542 ใบ 
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ต าราจักษุวิชาการ จองเขียน 32 บท ISBN. เขียนจริง 24 บท จ านวน 594 หน้า  
จ านวนพิมพ์ 1,500 เล่ม ราคา 348,285บาท/1,500เล่ม = 232 บาท  ราคาปก 1,000 บาท 
บูธขายต าราได้ 59,220 บาท จ านวนผู้จอง Hard Disc 117 คน 
ประมาณการ รายรับ 9,978,600บาท รายจ่าย 6,148,697บาท ก าไร 3,829,903บาท 
 
- ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย แจ้งที่ประชุม มีจักษุแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านส่งผลงานน าเสนอ
ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ในรูปแบบ poster จ านวน 6 เรื่อง แบบ oral presentation 
จ านวน 8 เรื่อง โดยได้รับรางวัล best free paper จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
1. CLINICAL OUTCOME of MULLER'S MUSCLE-CONJUNCTIVAL RESECTION in ALL 
DEGREE of PTOSIS นพ.อัครวิชญ์ เอ่ียมส าอางค์ ร.พ.ศิริราช 
2. The Prevalence, Types and Associated Factors of Contact Lens Related Dry Eye in 
King Chulalongkorn Memorial Hospital พญ.มาริสา เตชะจงจินตนา ร.พ.จุฬาลงกรณ ์
3. Cost-Effectiveness and Quality of Life of Femtosecond Laser-Assisted Cataract 
Surgery (FLACS) Versus Conventional Phacoemulsification Cataract Surgery in Thailand
พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร ร.พ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
- การประชุมวิชาการ ครั้งที ่40 
ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที ่ 40 วันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ ขอให้กรรมการเสนอ theme ส าหรับการ
ประชุมปลายปี ที่ประชุมเสนอเป็น Controversy in Ophthalmology และการประชุม RCOPT 
Research Day จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 60 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย 
กรุงเทพฯ 
 

 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

1.  พิจารณาหัตถการค่าผ่าตัด DRG ตาเหล่ตาเข 
ประธาน แจ้งที่ประชุม ตัวอย่างการออกหน่วยผ่าตัดตาเหล่ที่รพ.ชุมชน หากทางรพ.

ด าเนินการแล้วขาดทุน ทางรพ.จึงไม่อยากท าผ่าตัด 
มติที่ประชุม ให้ทางชมรมคิดต้นทุนที่เป็นจริง แล้วน าเสนอทางราชวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
2.  คู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดท า 4 

อ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม แจ้งที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม จะ
พิจารณาจัดท าคู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดท า 4 ขึ้นใหม ่ โดยส่ง
รายละเอียดให้ทุกราชวิทยาลัยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคู่มือฉบับใหม่นี้ ปรับปรุงโดยอาศัย
อ้างอิงจาก “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment 6th edition” 2007 
คณะท างานได้แก่ กรมการแพทย์ และประกันสังคม โดยจากการที่ดูข้อมูล และราชวิทยาลัยได้ส่งให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว 

อ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม ได้สอบถามความเห็นที่ประชุมเกี่ยวกับการคิดเงินช่วยเหลือความ
พิการแบบใหม่ 
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มติที่ประชุม ให้ตอบกลับ คณะกรรมการประกันสังคมในส่วนของจักษุวิทยา ตามรายละเอียดดังนี้ 
1) การค านวณการสูญเสียสายตาฉบับใหม่มีข้ันตอนที่ยุ่งยากกว่า 
2) การพิจารณาการสูญเสียลานสายตาโดยน าแผ่นใสมาซ้อนกันนั้นในทางปฏิบัติท าได้ยาก 
3) หากคิดการประเมินด้วยวิธีใหม่แล้วลูกจ้างได้เงินชดเชยน้อยกว่าเดิมดูจะไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง 
4) มีค าศัพท์เพิ่มมาหลายค า ท าให้อาจสับสนได้ 

3. สปสช.ให้เสนอผู้แทน เข้าร่วมเป็นคณะท างานพิจารณาโครงการด้านจักษุของสปสช. 
ประธาน แจ้งที่ประชุม ตามท่ีตัวแทนกรรมการราชวิทยาลัยได้เข้าปรึกษาและแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นกับท่านเลขาธิการ เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่าง สปสช. กับ ราชวิทยาลัยฯ 
โดยทาง สปสช.ขอให้ทางราชวิทยาลัยฯเสนอรายชื่อ คณะท างานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานโครงการด้านจักษุวิทยา ของสปสช. ในอนาคต 
ราชวิทยาลัยฯ จะด าเนินการเสนอรายชื่อคณะท างานจากราชวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไป
อย่างครอบคลุม ดังนี้ 
1)  ประธานราชวิทยาลัย 
2)  ประธานวิชาการ 
3)  ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ คณะท างานจากส่วนสถาบันฝึกอบรมและคณะแพทยศาสตร์ 
4)  นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ ์คณะท างานจากกระทรวงสาธารณสุข 
5) นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ คณะท างานจากจักษุแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 
6) รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติให้เสนอชื่อทั้ง 6 ท่าน 
4. ระเบียบค่าตอบแทนวิทยากรต่างชาติ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัย ในงานประชุมวิชาการ 

ประธาน แจ้งที่ประชุม ขอให้กรรมการพิจารณาว่าต้องการปรับระเบียบค่าตอบแทนวิทยากรต่างชาติ
ของราชวิทยาลัยฯ หรือไม ่จากเดิม การสนับสนุนทุนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จากต่างประเทศเพ่ือมาร่วมบรรยาย
ในงาน ประชุมวิชาการมีดังนี้ 

- 3000 USD: Regional speaker 
- 4500 USD: Japan and Australia speaker 
- 6000 USD: US, UK speaker โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
1)  แต่ละชมรมจะได้รับสิทธิในการเชิญวิทยากรตามวาระซึ่งจะถูกก าหนดโดยอนุกรรมการวิชาการ 
2) เป็นวิทยากรที่ได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากชมรมท่ีได้รับสิทธิในการเชิญวิทยากร และ

อนุกรรมการวิชาการ ทุนสนับสนุนดังกล่าวตั้งส าหรับวิทยากรที่จะมาเป็นวิทยากรของการประชุม 
วิชาการท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ และยังไม่ปรับเปลี่ยนค่าตอบแทน จะขอพิจารณาเป็นครั้ง ๆ ไป และถ้า
วิทยากรรับเป็นวิทยากรในการประชุมของบริษัทยาด้วย ให้แจ้งบริษัทยา เพ่ือประชุมวางแผนปรับการให้
สนับสนุนแก่วิทยากร ที่เป็นธรรมต่อราชวิทยาลัยและวิทยากร เป็นรายๆไป 
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8.  สรุปการประชุมครั้งที่ 8/2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 

1.  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอฝส. 
เลขานุการคณะอนุกรรมการอฝส. แจ้งทีป่ระชุม สรุปวาระการประชุม ขั้นตอน WFME 
1) แผนงานการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมอฝส. กลางของแพทยสภา ช่วงเดือน

สิงหาคมจัดอบรม work shop ให้ราชวิทยาลัยลองเขียนแผนงานของแต่ละราชวิทยาลัย ในช่วงเดือนกันยายน
จะมีการอบรมผู้ประเมินหลักสูตร WFME และในส่วนของการตรวจประเมินสถาบันตามหลักสูตร WFME จะ
เริ่มในเดอืนกรกฎาคม 2561 

2)  คณะท างานที่เป็นตัวแทนของอฝส. เข้าร่วมอบรม work shop WFME ของแพทยสภาเมื่อวันที่ 
17 สิงหาคมที่ผ่านมา 

3)  วันที่ 15 กันยายน ราชวิทยาลัยจักษุฯ จะจัดอบรมหลักสูตร WFME เชิญตัวแทนจากทุกสถาบัน 
และชมรม ในช่วงเช้าเป็นการ lecture ของอ.ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร WFME ช่วงบ่ายจัด work shop ส าหรับ
พิจารณาเขียนหลักสูตรส าหรับแพทย์ประจ าบ้านที่จบจักษุวิทยา 

4)  เดือนตุลาคม 2560 ราชวิทยาลัยฯ แก้ไขหลักสูตรในขั้นตอนสุดท้ายก่อนน าเสนอส่งอฝส.กลาง
แพทยสภาเพ่ือพิจารณา และก่อนที่จะมีการตรวจประเมินจริง จะมีการซักซ้อมก่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
ตรวจจริง 
2.  ราชวิทยาลัยได้มอบกระเป๋าประชุมวิชาการ ให้จักษุแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สกลนคร 

ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม ตามท่ีได้ปรึกษากรรมการขอมอบกระเป๋าประชุมวิชาการ ให้จักษุ
แพทย ์ และบุคลากรทางการแพทย์ทางจักษุ ร.พ.สกลนคร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนัก 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน ขณะนี้ได้ท าการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 
3.  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 

- ก าหนดจัด RCOPT Research Day ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ปี 

- การประชุม APACRS 2018 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จะมี slot ส าหรับราชวิทยาลัย 6 slot   
ที่ประชุมขอให้ทุกชมรมช่วยกันเสนอหัวข้อ symposium โดยเน้นหัวข้อให้สัมพันธ์กับ Cataract and 
Refractive surgery ยกเว้นชมรมต้อกระจกและชมรมกระจกตา ให้เน้นหัวข้อ Refractive surgery  
4.  ระเบียบค่าตอบแทนวิทยากรต่างชาติ 

ที่ประชุมขอแก้ไขข้อความและเพ่ิมเติมระเบียบค่าตอบแทนวิทยากรต่างชาติ 
มติที่ประชุม การสนับสนุนทุนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศเพ่ือมาร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการ 
ตามจ่ายจริงและไม่เกินจ านวนทุนที่ก าหนดไว้ มีดังนี้ 

- 3000 USD: Regional speaker 
- 4500 USD: Japan and Australia speaker 
- 6000 USD: US, UK speaker โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
1) แต่ละชมรมจะได้รับสิทธิในการเชิญวิทยากรตามวาระซึ่งจะถูกก าหนดโดยอนุกรรมการวิชาการ 
2) เป็นวิทยากรที่ได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากชมรมท่ีได้รับสิทธิในการเชิญวิทยากร และ

อนุกรรมการวิชาการ ทุนสนับสนุนดังกล่าวส าหรับวิทยากรที่จะมาเป็นวิทยากรของการประชุมวิชาการท่ีจัด
โดยราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น โดยต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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1. การเสนอชื่อรับรางวัล APAO distinguished service award และ outstanding service in prevention 
of blindness awards 2018 

ประธานแจ้งที่ประชุม ทาง APAO ขอให้เสนอชื่อรางวัล distinguished service award และ
outstanding service in prevention of blindness awards 2018 
มติที่ประชุม มีดงันี้ 

1) Distinguished Service Award เสนอชื่อ รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ หัวหน้าภาควิชา        
จักษุวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 
2)  Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards เสนอชื่อ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี 
ผอ.รพ.สุไหงโกลก 
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9. สรุปการประชุมครั้งที่ 9/2560 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 

1. ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์การ
ประเมินของ WFME” โดย ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ ์ซึ่งมีความส าคัญส าหรับสถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง 

2.  การเปิดซองประมูลบริษัทจัดท าบูธมาตรฐานการประชุมวิชาการ ครั้งที ่ 40 ซึ่งในครั้งนี้ได้ส่งแจ้ง
ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งวันเปิดซองมีบริษัทที่ส่งเสนอราคามาเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท คเนศ เอ็กซิบิชั่น ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ราชวิทยาลัยเลือกในการประชุมวิชาการครั้งที่ผ่านมา ขออนุมัติท่ีประชุมเลือก บริษัท คเนศ จัดท าบูธในการ
ประชุมครัง้ที ่40 

3. การเปิดซองประมูลบริษัทจัดท า AV ให้แจ้งทุกบริษัทน าเสนองานและเปิดประมูลซองในวันประชุม
กรรมการบริหารฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 

4.  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 
ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุมเรื่อง บริษัทที่สนับสนุนสปอนเซอร์ แบ่งเป็น Diamond 4,    

Platinum 1, Gold 2, Silver 2 และ Bronze 4 
ตารางการประชุม ให้ชมรมต่าง ๆ ช่วยรับการจัดบรรยายห้องย่อย และได้จัดทีมเพ่ือช่วยจัดโปรแกรม

ส าหรับห้องใหญ ่  หัวข้อวิชาการเพ่ือสังคมจะจัดเรื่องส าหรับแพทย์ทั่วไป โดยมี 4 สถาบันฝึกอบรม คือ จุฬาฯ    
ศิริราช  รพ.เมตตาประชารักษ์ และรามาธิบดี ได้ส่งหัวข้อเพ่ือจัดการการบรรยายในครั้งนี้ 

อนุกรรมการวิชาการ ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาการบรรยายเกินเวลา โดยวิธีปิดสไลด์ของผู้บรรยายที่
เกินเวลาที่ก าหนด 

การตรวจ badge ส าหรับผู้เข้าประชุมบริเวณห้องประชุมต่าง ๆ โดยใช ้รปภ. ของโรงแรม เนื่องจากที่
ผ่านมาจะมีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังในห้องประชุม 

พิธีรับวุฒิบัตรจักษุแพทย์ใหม่ และ เฟลโลว์ ในช่วงเช้า พิธีเริ่มในเวลา 7.00 น. 
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย แจ้งที่ประชุม RCOPT Research Day จะจัดขึ้นในวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2560  ขณะนี้เริ่มมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว 
5.  การประชุม APACRS 2018 
ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม ก าหนดโปรแกรมส าหรับราชวิทยาลัย 6 slot วันที่ 19 กรกฎาคม 

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
Neuro และ Retina ช่วง early เช้า 
Uveitis และ pediatric late เช้า  
Cornea early บ่าย และ Glaucoma late บ่าย 

6.  การเสนอชื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสมาคม 
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่มติคณะกรรมการได้เสนอชื่อ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี เข้ารับรางวัลแพทย์

ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปี 2561 แล้วนั้น จึงได้เสนอชื่อ นพ.ไชยสิทธิ์ เข้ารับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสมาคม 
ประจ าป ี2560 พร้อมกันด้วย 
7.  ต าราจักษุวิทยา 

ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม นพ.มงคล ธาดารติ ท าเรื่องขอ permission ย้อนหลัง และได้รับการ
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายในการท า 500 USD มีเงื่อนไขให้ท าสติกเกอร์ติดหนังสือตามข้อความที่แจ้งมา 
ในส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งนพ.มงคล เป็นผู้รับผิดชอบเอง ส่วนของสติกเกอร์จะส่งทางไปรษณีย์ไปพร้อมกับ
โปรแกรมการประชุมวิชาการ ต าราจักษุวิชาการเล่มต่อไป จะก าหนดจัดพิมพ์ในการประชุมวิชาการ APACRS 
2018 
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8.  งานครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 
ทางแพทยสภาขอหัวข้อการบรรยายที่เป็น best practice 1 เรื่อง พร้อมผลงานที่เป็นนวัตกรรม ขอ

เรียนสอบถามกรรมการว่ามีข้อเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรม และ best practice ในส่วนของผลงานนวัตกรรม 
ขอเสนอผลงานของม.ธรรมศาสตร์ม.สงขลาฯ และม.ขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลมารวมเป็นนวัตกรรม 1 เรื่อง และ 
best practice รอทางอ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ส่งเรื่องมาเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
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10. สรุปการประชุมครั้งที่ 10/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) 
ประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องการเข้าร่วมประชุม service plan ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สรุปได้ดังนี้ 

1) ยอดรวมทั้งประเทศ สามารถปลูกถ่ายอวัยวะเปลี่ยนกระจกตาได้มากข้ึนโดยกระทรวงฯ จัดการ
ฝึกอบรมการเก็บกระจกตา การขอกระจกตาและการท า Cornea Transplant โดยแพทย์กระจกตาเป็น
วิทยากร 

2)  การผ่าต้อกระจกมีปัญหาเรื่องการคิดเกณฑ์ของปี 2561 ของสปสช. โดยจ านวนที่ตั้งไว้ไม่ตรงกับ
เป้าหมายในบางเขต 

3)  เรื่อง DR ให้มีการวางแผนเรื่อง การตรวจคัดกรองให้ดีขึ้น โดยน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย     
4)   ด้านต้อหิน ที่ประชุมสรุปเห็นควรให้คัดกรองโดยใช้การวัดความดันลูกตา  

2.  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 
ประธานวิชาการ แจ้งเรื่องการประชุมวิชาการ วันจันทร์ที่ 27 - วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 
- บริษัทที่สนับสนุนสปอนเซอร์ Diamond 4, Platinum 1, Gold 2, Silver 2, Bronze 4 

Symposium และ wet lab ของบริษัท 
- ตารางการประชุม ให้ชมรมต่าง ๆ ช่วยรับการจัดบรรยายห้องย่อย ส าหรับห้องใหญ่ จะจัดเรื่อง

ส าหรับแพทย์ทั่วไป หัวข้อวิชาการเพ่ือสังคม ในวันพุธบ่าย 
- ทางร.พ. จุฬา  ศิริราช  รพ.เมตตาประชารักษ์ และรามาธิบดี ได้ส่งหัวข้อเพ่ือจัดการการบรรยาย

ในครั้งนี้ 
- อนุกรรมการวิชาการ ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาการบรรยายเกินเวลา โดยวิธีปิดสไลด์ของผู้บรรยาย

ที่เกินเวลาที่ก าหนด 
- การตรวจ badge ส าหรับผู้เข้าประชุมบริเวณห้องประชุมต่าง ๆ และห้อง exhibition โดยใช ้

รปภ. ของโรงแรม 
- โปรแกรมการประชุมอัพเดททางไลน์ และยกเลิกการพิมพ์โปรแกรมบุ๊ค โดยการจัดท าเป็นไฟล์

จัดส่งให้สมาชิกล่วงหน้าก่อนการประชุม 
- พิธีมอบวุฒิบัตรในช่วงเช้าของวันแรก ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. 

3. การประชุม Research Day 
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย ขออนุมัติรางวัลทั้งประกวดและ free paper จ านวน 64,000 บาท

และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
สรุปประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย 18 ตุลาคม 2560 การเตรียมจัดประชุม Research Day 26

พฤศจิกายน 2560 จ านวนผลงานวิจัย 51 เรื่อง ประกวด 20 free paper 17 poster 14 ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ตัดสินประกวดวิจัยเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกคณะอนุกรรมการวิจัยทุกท่านให้คะแนนจาก full paper     
20 เรื่อง คัดเลือกได้ 12 เรื่อง เพ่ือประกวดรอบ 2 ในวัน Research Day ส่วน 8 เรื่องที่ไม่ผ่านรอบแรก ให้
น าเสนอเป็น free paper จัดประชุม ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

รางวัลประกวด 5 รางวัล รางวัลที่ 1 20,000 รางวัลที่ 2 15,000 รางวัลที่ 3 10,000 รางวัลชมเชย    
2 รางวัลละ 5,000 รวม 55,000 บาท ส่วน free paper มีรางวัลผลงานที่ถูกใจกรรมการ 3 รางวัลๆ ละ 
3,000 บาท poster 14 เรื่อง แสดงในงานประชุม 27-29 พฤศจิกายน 2560 
มติที่ประชุม   รับทราบ และอนุมัติรางวัลทั้งหมดตามท่ีเสนอ 
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4.  การประชุม APACRS 2018 
ประธานวิชาการ แจ้งก าหนดโปรแกรมส าหรับราชวิทยาลัย 6 slot ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ได้หัวข้อจากชมรมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
ประธานแจ้งที่ประชุม ความคืบหน้าการจัดประชุมเป็นอย่างเรียบร้อยดี ในครั้งนี้จะมีทุนสนับสนุน

ค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิกเหมือนครั้งที่ผ่านมา  
5.  รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นปี 2560 

ประธานแจ้งที่ประชุม ขอให้กรรมการเสนอชื่อจักษุแพทย์ที่จะรับรางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นปี 2560 ใน
การประชุมวิชาการ ครั้งที ่ 40 ที่ประชุมเสนอชื่อ พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม จักษุแพทย์ร.พ.พระมงกุฎเกล้า โดย
ในปีต่อ ๆ ไปจะส่งเวียนให้สมาชิกเสนอชื่อได้  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ มอบรางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นปี 2560 ให้กับ พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม 
6.  ขอความอนุเคราะห์จักษุแพทย์มาช่วยราชการ ณ กองแพทย์หลวง ส านักพระราชวัง 

ประธานแจ้งที่ประชุม ทางส านักพระราชวังขอความอนุเคราะห์จากราชวิทยาลัยฯ ส่งจักษุแพทย์
หมุนเวียนมาช่วยราชการ ณ กองแพทย ์ จ านวน 2 ท่าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 60 เป็นต้นไป      
ที่ประชุมมีมติว่าให้สถาบันฝึกอบรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งจ านวนจักษุแพทย์มาที่ราชวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนินการจัดแพทย์หมุนเวียนเพื่อช่วยราชการ ณ กองแพทย์หลวง 
7.  ความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับราชวิทยาลัย 

ประธานแจ้งที่ประชุม กระทรวงฯ เชิญทุกราชวิทยาลัยร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงโครงการต่างๆ ของ
แต่ละราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยจักษุฯ เสนอโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และ service plan 
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11. สรุปการประชุมครั้งที่ 11/2560 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

1.  สรุปการประชุมร่วมแพทยสภา 
ประธานแจ้งที่ประชุม สรุปการประชุม ดังนี้ 
- แพทยสภา ขอความร่วมมือเกี่ยวกับ งานประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปี แพทยสภา โดยจะจัด

ประชุม 20-22 มิถุนายน 2561 ณ เมืองทองธานี วันที่ 20-21 มิถุนายน เป็น session ที่เหมาะ
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน จะเป็นเรื่องเก่ียวกับ จริยธรรม การฟ้องร้อง และเรื่องเกี่ยวกับแพทย์
ประจ าบ้านโดยตรง 

-  THEME คือ building trust by truth ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ โดยที่ประชุมอนุมัติโครงการจัดท า
Cartoon series สื่อถึงชีวิตแพทย ์การเริ่มต้นเป็นแพทย์จนเป็นแพทย์เฉพาะทาง โดยให้มอบราช
วิทยาลัยทุกแห่งน าเสนอเนื้อหาและ key word เพ่ือน ามาสร้างเป็น cartoon series โดยจะเชิญ
เว็บมาสเตอร์ต่าง ๆ เช่น แหม่มโพธิ์ด า หรือ ดราม่า แอ็ดดิค มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจแพทย์มากข้ึน 

- ขอให้ราชวิทยาลัยน าโลโก้ครบรอบ 50 ปี ขึ้นในเว็บไซต์ และน าขึ้นในการประชุมต่าง ๆ ของราช
วิทยาลัย 

  2.  สรุปการประชุมร่วมกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานแจ้งเรื่อง การท า MOU ร่วมกับราชวิทยาลัย ทางกระทรวงได้ท าสรุปข้อตกลงมาให้ 

โดยไดส้่งรายละเอียดทางไลน์ให้กรรมการทุกท่านทราบแล้ว ดังนี้ 
- การจัดสรรทุนจักษุแพทย์โดยคณะกรรมการจัดสรรโควตาแพทย์ประจ าบ้านให้ โรงพยาบาลระดับ 

A, S, M1 ให้มีแพทย์สาขาจักษุวิทยามากกว่า 1 คน 
- พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นสถาบันฝึกอบรม 2 แห่ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า

และโรงพยาบาลชลบุรี 
- จัดสรรโควตาต้นสังกัดทุนจักษุแพทย์เฉพาะทางให้ รพ.ระดับ A, S ให้มีแพทย์สาขาต่อยอดที่มี

บริการเฉพาะ 
บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทุกหน่วยงานในบันทึกความร่วมมือนี้ จึงมีความเห็น
พ้องกันกับแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน โดยจะท าการลงนาม MOU ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

    3.   หนังสือเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และ

กรรมการอฝส. ทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าหลักสูตรปรับปรุงได้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี โดยของสาขาจักษุ
วิทยา คาดว่าแล้วเสร็จเป็นหลักสูตรแรกที่ส าเร็จ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสถาบัน โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ทั้งนี ้ ภาควิชาจักษุ ศิริราช ได้ส่งเรื่องขอรับการตรวจสถาบันเป็นที่แรก
เรียบร้อยแล้ว และอีก 5 สถาบันฝึกอบรม ได้แก่ มอ.  รามาธิบดี จุฬาฯ มช. และ มธ. ให้เตรียมความ
พร้อมรับการตรวจต่อไป ขอให้ทุกสถาบันจัดเตรียมรายงาน 3 แบบ คือ 1. คณะร่วมกับภาควิชา      
2. ภาควิชา และ 3. ราชวิทยาลัย 

   4.  การประชุมวิชาการ ครั้งที ่40  
ประธานวิชาการ น าเสนอเบื้องต้น เรื่องจ านวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่าครั้งที่ผ่านมา ในส่วน

บริษัทที่สนับสนุนเพิ่มมากข้ึน รูปแบบก็ได้ปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น เนื่องจากการประชุมยังไม่เรียบร้อย จะ
ขอน าสรุปรายละเอียดทั้งหมดในการประชุมกรรมการครั้งต่อไป 
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การประชุม Research Day ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย แจ้งสรุปผลการประชุม ในครั้งนี้มีผู้ส่งผล
งานเข้าร่วมมากท่ีสุด โดยมี จ านวนผลงานวิจัย 51 เรื่อง ประกวด 20 free paper 17 poster 14 ในการ
ประชุมครั้งนี้ได้จัดจ้างบริษัท อาร์พ ี มีเดีย มาดูแลระบบ audiovisual ท าให้การบริหารจัดการระบบโหลด
สไลด์ และจัดการเวลาได้ดี โดยภาพรวมการจัดงานออกมาได้ดี แนวโน้มคาดว่าจะดีขึ้นทุกปี 
    5.  การประชุม APACRS 2018 สรุปดังนี้ 

- ตามท่ีได้ขอเพ่ิมการลงทะเบียนส าหรับพยาบาล 1 วัน ทาง APACRS ตอบรับแล้ว โดยคิด
ค่าลงทะเบียนส าหรับพยาบาลในอัตรา 130 เหรียญ ในส่วนโปรแกรมพยาบาล อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนส าหรับแพทย์ คาดว่าจะใช้งบประมาณของกระทรวงฯ และกรมการ
แพทย ์ ประมาณ 1 ล้าน เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้แพทย์และพยาบาล ทั้งนี ้ ได้
ปรึกษากับทาง APACRS แล้ว สามารถท าได้ 

- สปอนเซอร์หลักขณะนี้ได้ Platinum จ านวน 3 บริษัท ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในส่วนการสนับสนุน   
อ่ืน ๆ ได้รับการตอบรับจากบริษัทอย่างดี 

- กรรมการ APACRS มีนโยบายเพิม่กรรมการ young generation อายุ 30-40 ปี โดยให้แต่ละ
ประเทศ ส่งผู้แทน 1 ท่าน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี ้ขอให้ทางชมรมต้อกระจกส่งรายชื่อเพ่ือ
คัดเลือก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 | P a g e  
 

12. สรุปการประชุมครั้งที่ 12/2560 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 

1.  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอฝส. 
ประธานคณะอนุกรรมการอฝส. แจ้งสรุปจากประชุมอฝส.กลางแพทยสภา เรื่องการเยี่ยมส ารวจ

สถาบันทางจักษุวิทยา ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 โดยทางภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ได้จัดเตรียมเอกสารเพ่ือจะน าส่งแพทยสภาไว้เรียบร้อยแล้ว  

แพทยสภาได้ก าหนดช่วงเวลาในการตรวจเยี่ยมของจักษุวิทยา คือ ปี 2561 - 2562 ทั้งนี้ ทางจักษุ
วิทยา ยังไม่มีกรรมการหลัก แต่ได้ท าการขอเสนอชื่อกรรมการจากสถาบันไปแล้ว โดยจะต้องเข้ารับการอบรม
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสถาบันที่ส่งตัวแทนอบรม surveyor ชุดที่ 2 คือ จุฬา เชียงใหม่ ราชวิถ ี
ธรรมศาสตร์ และ ขอนแก่น 

การ KM สถาบันที่ต้องการเตรียมพร้อมการตรวจเยี่ยม ให้ทางสถาบันที่ต้องการ KM ท าเรื่องขอมายัง
ราชวิทยาลัยฯ เพ่ือก าหนดเข้าเยี่ยมเพ่ือเตรียมความพร้อม อาจจะใช้เวลา 1 – 2 เดือนต่อ 1 สถาบัน 

การเตรียมการตรวจเยี่ยมส ารวจ สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ การรับแพทย์ประจ าบ้าน ระบบ training และ
การสอบเพ่ือวุฒิบัตร จะม ี2 part คือ 

- การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตามเกณฑ์หลักสูตรเดิม (พศ. 2552) นั้น จะจัดสอบแพทย์ประจ าบ้านชั้น
ปีที ่3ปีละ 1 ครั้ง จัดสอบในเดือน กรกฎาคม ของ ปี พศ. 2561, 2562 และ 2563 อีกเพียง 3 ปี 

- การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตามเกณฑ์หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2560) นั้น จะใช้การสอบ 2 ครั้ง คือ 
1) การสอบ “Basic Sciences เพ่ือวุฒิบัตร” และการสอบ “Clinical Sciences เพ่ือวุฒิบัตร” 
2) การสอบ “Basic Sciences เพ่ือวุฒิบัตรฯ” จะจัดสอบช่วงเดือน มกราคม ของทุกปี เริ่มสอบ
ปี 2562 ผู้เข้าสอบเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 โดยหากสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบใหม่ได้อีก 
2 ครั้ง หากไม่สามารถสอบผ่านเมื่อสอบครบ 3 ครั้งจะไม่มีสิทธิ์สอบ “Clinical Sciences เพ่ือ
วุฒิบัตร” ซึ่งจะจัดสอบเฉพาะแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ในเดือน กรกฎาคม 2564 

2.  Bid Book ACS 2020 
ทางชมรมกระจกตาฯ จะเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACS 2020 โดยมีคู่แข่ง 4 ประเทศ จึงขอ

มติที่ประชุมอนุมัติค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับทีมของชมรมกระจกตาท่ีจะเดินทางไป 
- อนุมัติให้ทางชมรมไปเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน ACS 2020 ได ้ และให้เงินสนับสนุนค่าเดินทาง

และท่ีพักทีมของชมรมกระจกตาได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ทั้งนี้ให้ราชวิทยาลัยฯ 
ท าเรื่องขอเงินสนับสนุนจาก TCEB ด้วย 

- ให้ราชวิทยาลัยสนับสนุนค่าเดินทางและค่าท่ีพัก กับทุกชมรมที่จะเดินทางไปน าเสนอเป็นเจ้าภาพ
การจัดประชุมนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติการน าเสนอจากราชวิทยาลัยก่อน และให้ราช
วิทยาลัยท าเรื่องขอสนับสนุนกับทาง TCEB ด้วย โดยเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก TCEB ให้
น าเข้าราชวิทยาลัยทั้งหมด 

- สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักส าหรับประธานการจัดประชุมนานาชาติ ที่ต้องไปประชุมเตรียม
งานในปีก่อนหน้าการประชุม หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดการประชุม โดยให้เบิก
ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าท่ีพักห้อง standard และค่าลงทะเบียนได้ 

3.  สรุปการประชุมเรื่อง พรฎ. ทัศนมาตรศาสตร์ 
ประธานวิชาการ แจ้งที่ประชุม จากการที่ราชวิทยาลัยได้เชิญประชุม คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์

ทั้งหมด ร่วมกับจักษุแพทย์ (อ.วัฒนีย์ เย็นจิตร อ.สุวชิ รัตนศิรินทราวุธ อ.ภัทรชัย พุทธวิบูลย์ อ.ธีระศักดิ ์
พิพัฒน์นรเศรษฐ์) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผ่านไปด้วยดี สรุปเป็นที่ตกลงตรงกันเรื่องการใช้ยาว่า ในยา
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ชากับฟลูออเรสซีนเป็นสิ่งที่นักทัศนมาตรใช้ในการสั่งคอนแทคเลนส์อยู่แล้ว ทางจักษุแพทย์ยอมรับได้ ในส่วน
ของยาลดการเพ่ง (Cycloplegic) ทางทัศนมาตรตกลงยังไม่ให้นักทัศนมาตรใช้ยาลดการเพ่ง และจากการเข้า
ร่วมประชุมอนุกรรมการทัศนมาตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมยินดีอย่างยิ่งที่นักทัศนมาตร์กับราช
วิทยาลัยจักษุฯ ได้ตกลงกันด้วยดี โดยทางกระทรวงขอให้ทางราชวิทยาลัย ท าบันทึกตกลงเรื่องนี้ โดยให้ลง
นามโดยประธานราชวิทยาลัย และนายกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกร่วมกันส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการต่อไป 

4.  ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 
ประธานแจ้งที่ประชุม แพทยสภาขอให้ราชวิทยาลัยเสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา โดยตามเกณฑ์

ที่ก าหนดมา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม ผู้ที่ได้รับ
รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น ปี 2560 ทั้งนี้เลขาธิการ จะด าเนินการสอบถามเบื้องต้นกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีก
ครั้ง 
          5.  พิธีลงนาม MOU กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัย 

ประธานแจ้งเรื่องพิธีลงนาม MOU กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ข้อสรุป มี
ดังนี้ 

- ล าดับจัดสรรโควตาต้นสังกัดให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่ที่ยังมีจักษุแพทย์ไม่เพียงพอ 

- พัฒนาโรงพยาบาลในกระทรวงเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ประจ าบ้าน 
- จัดสรรโควตาต้นสังกัดให้จักษุแพทย์เฉพาะทางต่อยอด ในโรงพยาบาลที่มีบริการเฉพาะแนวทาง 

การด าเนินงานร่วมกัน  
6.   Bid to Host APAO 2021 
ประธานแจ้งที่ประชุม ได้รับ Email จากประธานราชวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย ขอรับการ

สนับสนุนจากราชวิทยาลัย ให้สนับสนุนประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการประชุม APAO 2021 ที่ประชุม 
เสนอให้สอบถาม อ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข และอ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ และดูความเหมาะสมในวันประชุม 
APAO อีกครั้ง 
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ภาคผนวก 

1. กรมขนส่งทางบก 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทดสอบสายตา 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 9.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมกรมการขนส่งทาง
บก 

2. การเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับใบรับรองแพทย์ การทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกายในการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก 

3. ออกหนงัสือแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การตรวจตาของผู้สอบใบขับขี่ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยขอ   
ให้มีแบบฟอร์มตรวจตาโดยเฉพาะ ไม่รวมการตรวจร่างกายทั่วไปในใบรับรองแพทย์ เนื่องจากปัจจุบัน
คลินิกแพทย์เฉพาะทางแยกออกจากแพทย์ทั่วไปอย่างชัดเจน และเสนอให้ยกเลิกการตรวจตาบอดสี
ส าหรับผู้สอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตามมาตรฐานของนานาประเทศ โดยมีเอกสารทางวิชาการ
อ้างอิงว่าสภาวการณ์เห็นสีบกพร่องไม่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ                                                       
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที ่รจท 91/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)  
 

2.  กรมบัญชีกลาง 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ในการบ าบัดรักษาโรค ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
กรมบัญชีกลาง 

2. การเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ายา Anti-VEGF 
ส าหรับการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม และ ยา Biologic ส าหรับการรักษา Bechet disease / 
Uveitis เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่ายาส าหรับการรักษาโรคดังกล่าว เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
กรมบัญชีกลาง 

 
3. การให้ข้อมูลรายละเอียด ต่อ คณะท างานเจราจาต่อรองราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัด 

รักษาโรค กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์  
(หนงัสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที ่รจท 65/2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560)  

4. ออกหนังสือแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ออกข้อก าหนดแนวทางการ
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รักษาภาวะจอตาเสื่อมแบบมีเส้นเลือดงอกใหม่ และแนวทางการรักษาภาวะจุดภาพชัดบวมน้ าจาก
เบาหวาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายยาในโรคจอตา  
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที ่รจท 77/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560) 

5. ตอบหนังสือชี้แจงไปยังกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน
การบ าบัดโรคที่เกี่ยวข้อง 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที ่รจท 135/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

3. กระทรวงสาธารณสุข 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการก ากับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)     
ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เสนอจากคณะกรรมการวิชาชีพ 
ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

3. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

4. การเข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดท าชุดข้อแนะน าส าหรับผู้ไม่สมควรดื่มสุรา ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

5. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

6. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กร/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์ ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมไมดาสบอลรูม โรงแรมไมด้าแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

7. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 2  ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ 
บีซี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

8.  การเข้าร่วมประชมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (นายแพทย์สุวิช รัตนศิรินทรวุธ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 
เมษายน 2560 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

9. การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร
สาธารณสุข ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด
นนทบุรี 

10. การเข้าร่วมประชุมระดมสมอง ก าหนดเครื่องมือแพทย์ที่โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความเห็นชอบในการโฆษณาจากส านักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม
เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

11. การเข้าร่วมพิธีท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 
2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี 

12. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพด้านแนวทางมาตรฐานการให้
รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม   
เดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี 

13. การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)     
ระหว่างราชวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้หลักการ เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ ที่สามารถ
เชื่อมโยงระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง และ
การพัฒนาระบบส่งต่อ ให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างสมบูรณ์  ในวนัอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

14. การเข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือร่วมกับผู้ใช้ถุงมือส าหรับการศัลยกรรมและถุงมือส าหรับการตรวจโรค
จากหน่วยงาน สภา และองค์กรวิชาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและหามาตรการที่
เหมาะสมในการก ากับดูแลถุงมือส าหรับการตรวจโรคและถุงมือส าหรับการศัลยกรรมของประเทศไทย
ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

15. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan 
Sharing) ปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางวิชาการรวมทั้งน าเสนอ
ผลงานที่เป็น Best practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

16. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยวิธีปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่ง
เป็นวิธีที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถด ารงชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ทั้งยังเป็นการ
รักษาที่ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

17. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในวัน
อังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

18. การเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย เพ่ือหารือแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนางานสาธารณสุข และ จัดท าความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ
ราชวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

19. การเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย เพ่ือหารือแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนางานสาธารณสุข และ จัดท าความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ
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ราชวิทยาลัย ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

20. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา    ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการสาธารณสุข
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

21. การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสถาบันการผลิตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือรองรับจ านวน
แพทย์ที่เข้าศึกษาฝึกอบรมตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพสถาบันการฝึกอบรม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

22. การเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย และจัดท ากรอบความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ในจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

23. การเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 
ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

24. การเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังความเสี่ยงของเครื่องมือ
แพทย ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมโซล ทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ จัดโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 

25. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นทาง
วิชาการ กรณีนายแพทย์สมเกียรติ อธิคมกุลชัย จักษุแพทย์โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
แจ้งว่าค้นพบวิธีการรักษาต้อหินด้วยการนวดตา  ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ตอบหนังสือให้
ความเห็นในด้านวิชาการไว้ ดังนี้  
1) เทคนิคการนวดตาที่อ้างถึง ไม่พบบันทึกในต าราวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานอ้างอิงทางจักษุวิทยา ทั้ง

ในและต่างประเทศแต่อย่างใด และ การนวดตาก่อนการผ่าตัดต้อกระจก เป็นการกดตาชั่วคราว 
เพ่ือลดความดันตาหลังฉีดยาชาในเบ้าตาในผู้ป่วยปกติที่ไม่ได้มีโรคต้อหิน ถ้าผู้ป่วยมีต้อหิน แพทย์
มักจะฉีดยาชาบริเวณเยื่อบุตา หรือฉีดยาชาหลังเบ้าตาแต่แจ้งไว้ว่าห้ามกดตา ดังนั้น จึงเอาการ
นวดตาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมาเทียบกับการนวดตาผู้ป่วยปกติท่ีมารับการผ่าต้อกระจกไม่ได้ 

2) ที่อ้างว่านวัตกรรมนี้พบโดยบังเอิญ ช่วยผู้ป่วยโรคต้อหินไม่ให้ตาบอดและสามารถทดแทนยา การ
ผ่าตัด หรือเลเซอร์ที่จักษุแพทย์ จากการทบทวนรายงานวิจัยทั้งในมนุษย์และสัตว์ทดลองทั้งใน 
และต่างประเทศ ยังไม่พบหลักฐานหรือผู้ป่วยที่มีลักษณะแบบเดียวกับที่อ้างถึง ที่ใช้วิธีการ
ดังกล่าวรักษาแทนยา ผ่าตัดหรือเลเซอร์ และท าให้ตาไม่บอดแต่อย่างใด 

3) การท าวิจัยในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูง และควรด าเนินการให้
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ ซึ่งประธานราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในอดีตเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ว่าการนวดตายังไม่ได้ผ่านการ
วิจัยพิสูจน์ข้อเท็จจริง และห้ามผู้ป่วยโรคต้อหินกระท าการนวดตาเพราะอาจจะท าให้ตาบอด และ
ความเห็นทางวิชาการ ของราชวิทยาลัยมีความเห็นให้ท าวิจัยในโรคจอประสาทตาเสื่อมเรติไนติส 
พิกเมนโตซาก่อน และยังไม่แนะน าให้วิจัยในผู้ป่วยต้อหิน นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยบาง
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บทความจากต่างประเทศ ที่พบมีผู้สูญเสียสายตาจากการกดตาหรือแม้แต่การขยี้ตาอย่างรุนแรง
อีกด้วย อนึ่ง การท าวิจัยตามข้ันตอนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ หากไม่เคยมีการท า
มาก่อนและอาจมีอันตราย มักเริ่มจากการท าวิจัยในสัตว์ทดลองซึ่งต้องขออนุมัติว่าไม่เป็นการท า
ร้ายสัตว์ ถ้าการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงน้อย ผู้เป็นเจ้าของเรื่องสามารถขออนุมัติการท าวิจัยในมนุษย์ 
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และต้องมีทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยในกรณี
เกิดภาวะแทรกซ้อนอีกด้วย ดังนั้นการวิจัยในเรื่องดังกล่าวควรมีการทบทวนให้รอบด้านในทุก ๆ 
ประเด็น เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อผู้ป่วย  
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท58/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560) 

26. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ออกหนังสือเสนอแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
แผนงาน/โครงการความร่วมมือ ดังนี้ 
1) การสนับสนุนการการผลิตบุคลากรในสาขาจักษุวิทยา ได้แก ่จักษุแพทย ์แพทย์จักษุเฉพาะทางต่อ

ยอดตาม Service Plan กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
และสหสาขา ผลิตผู้สนับสนุนบริการด้านจักษุวิทยา ร่วมแก้ปัญหาการเข้าถึงปัญหาคอขวด 
ปัญหาเอกสาร เพ่ือช่วยให้จักษุเแพทย์ได้ท างานด้านการแพทย์ได้ดีขึ้น  

2) ร่วมกันท าการวิเคราะห์ความต้องการจักษุแพทย์ของประเทศ เพ่ือวางแผนการผลิตและปิดช่อง 
ว่างของความขาดแคลนบุคลากรด้านจักษุแพทย์ทุกปี บนฐานของ Service Base ของโรง 
พยาบาลในแต่ละระดับ โดยวเิคราะห์ภาระงานร่วมกับจ านวนผู้ป่วยที่ให้การรักษาจริง นอกเหนือ 
จากอัตราส่วนประชาชนในพ้ืนที่ต่อจักษุแพทย์ 

3)  วางแผนในการจัดท าศักยภาพการผลิต โดยการสนับสนุนให้มีโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขช่วยเป็นสถาบันสมทบในการช่วยฝึกสอนในทุกเขตสุขภาพ เพ่ือให้จักษุ
แพทย์ได้มีความผูกพันกับเขตสุขภาพของตน โดยถูกต้องตามเกณฑ์การฝึกอบรมของอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบของแพทยสภา 

4) สนับสนุนโควต้าการศึกษาของนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือทั้งสองฝ่าย คือ 
ขอความร่วมมือสถาบันให้พิจารณาผู้มีทุนเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขใน
การพิจารณาให้ทุนในพ้ืนที่ที่จ าเป็นและสนับสนุนผู้รับทุน ให้เป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่และมีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามเกณฑ์ของสถาบัน  

5) สนับสนุนการกระจายจักษุแพทย์ จักษุแพทย์เฉพาะทางอนุสาขา พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 
เจ้าหน้าที่เทคนิคทางตา ไปในพ้ืนที่ห่างไกล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยสนับสนุนให้
รางวัลจักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานในที่ห่างไกลและสุ่มเสี่ยง  

6) ก าหนดนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศให้ชัดเจนในด้านจักษุวิทยา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ปรับบริบทของการท างาน และวางแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรับนโยบายดังกล่าว  

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯและกระทรวงฯ จัดท าเกณฑ์และกลไกให้บุคลากรท างานในพ้ืนที่ได้ เช่น ราช
วิทยาลัยฯ ให้จักษุแพทย์ทั่วไปต้องกลับไปท างานเพ่ือเข้าใจความต้องการของพ้ืนที่ก่อนการเลือกเรียน
อนุสาขา และกระทรวงมีกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เช่นเครื่องมือที่เหมาะสม ทีมงานที่เหมาะสม เป็นต้น 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท197/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560) 
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4. กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย  เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง วาระ พ.ศ.2560 – 2562  ทางราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้เสนอศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการดังกล่าว  
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที ่รจท 18/2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560) 

 

5. จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งรายนามคณะกรรมการจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยชุดใหม่ 
วาระปี 2560 – 2564 โดยมีรายนาคณะกรรมการ ดังนี้ 
1.1  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณไธวดี ดุลยจินดา ประธาน 
1.2  นายแพทย์ศุภชัย     โชติบุตร  รองประธาน 
1.3  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประจักษ์   ประจักษ์เวช กรรมการ 
1.4  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทียม  หล่อเทียนทอง กรรมการ 
1.5  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสกาวรัตน์  คุณาวิศรุต กรรมการ 
1.6  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อภิชาติ สิงคาลวณิช กรรมการ 
1.7  นายแพทย์ไพศาล     ร่วมวิบูลย์สุข กรรมการ 
1.8  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชิต   ปุญญทลังค์ กรรมการ 
      (ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) 
1.9  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดารัตน์   ใหญ่สว่าง กรรมการ 

2. คณะกรรมการจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของจักษุมูลนิธิฯ จากทาง    
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และ   
แจ้งหนังสือตอบขอบคุณเลขที่ จ.ม.ท.4/2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มายังราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย 
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6. ชมรม 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ชมรมต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ทาง
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ออกหนังสือรับรองชมรม เพ่ือใช้รับรองการเปิดบัญชี
ธนาคารเล่มใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานชมรมต้อกระจกฯ จากเดิม รองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) นายแพทย์อัมพร จงเสรีจิตต์ เป็น นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์ 
(หนังสือชมรมต้อกระจกฯ ที่ 12/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

2. ชมรมต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Cataract 
Day 2017 หัวข้อ Rise of The Machines ในวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล          
โดยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

3. ชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา ส่งเอกสารของชมรมมายังราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย 
1) ธรรมนูญของชมรมและรายชื่อกรรมการชมรมชุดปัจจุบัน 
2) รายงานกิจกรรมของชมรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (นับปีปฏิทิน) 
3) รายงานรายรับรายจ่ายของชมรมในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (นับปีปฏิทิน) และยอดคงเหลือ เพ่ือ

น าเข้ารายงานในการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ ในเดือนมกราคมของทุกปี 
(หนังสือชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา ลงวันที่ 11 มกราคม 2560) 

4. ชมรมจอตา มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชมรม
จอตา โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ด าเนินการจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งไป   
ยังสมาชิกของชมรมและรวบรวมบัตรลงคะแนนที่สมาชิกตอบกลับมา จากนั้นคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งจะท าการนับคะแนน และแจ้งผลให้สมาชิกชมรม และราชวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป 
(หนังสือชมรมจอตา ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 

5. ชมรมจอตา มีหนังสือขอเปิดบัญชีร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในชื่อบัญชี “ชมรม
จอตา (Thai Retina Society)” เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
(หนังสือชมรมจอตา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560) 
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7. ทัศนมาตรศาสตร์ 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะ โดย
อาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง
สาธารณสุข (รศ.นพ.ศักดิชัย วงศ์กิตติรักษ์)  
- ครั้งที่ 2/2560  วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 13.30 น.  
- ครั้งที่ 3/2560  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 14.30 น.  
- ครั้งที่ 4/2560 วันพธุที่ 30 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 – 14.30 น.  

2. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการออกข้อสอบภาคทฤษฎีวิชาชีพเพ่ือจัดท าและคัดเลือกข้อสอบ    
(รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ) ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น.  ณ  ห้อง
ประชุมส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 

3. การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสอบความรู้บุคคลที่จะขอรับหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรค
ศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 (รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ) ในวันที่ 24 – 25 
สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 

4. ส านักสถานพยาบาลลการประกอบโรคศิลปะ ขอความอนุเคราะห์ให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่ง
รายชื่อผู้แทนจ านวน 3 คน เพ่ือร่วมด าเนินการจัดท ารายละเอียดประกาศเรื่องการใช้ยาหรือเครื่องมือ
หรืออุปกรณข์องนักทัศนมาตรศาสตร์ นั้น ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ทางราชวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วและส่งรายชื่อดังต่อไปนี้  
1) รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์  
2) รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์  
3) นพ.สุวิช รัตนศิรินทรวุธ                                                                                  

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที ่รจท 185/2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560) 
5. การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 – 12.00 ณ ห้องประชุม
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
(รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 
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8.  ส านักงานประกันสังคม 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ส านักงานประกันสังคม ขอความอนุเคราะห์ให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นการ
ปรับปรุงคู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดท า 4 ในหัวข้อระบบจักษุ 
ทางราชวิทยาลัยฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ แพทย์หญิงเพ็ญพิมล ยิ่งยง สังกัดโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พิจารณาเสนอความเห็นในการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว  

ทางราชวิทยาลัยฯ จึงได้รวบรวมข้อคิดเห็นและแจ้งหนังสือตอบกลับเลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
เห็นควรให้ใช้การประเมินจากคู่มือฉบับเดิม คือฉบับจัดท า 3 

(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที ่รจท 149/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
9.  แพทยสภา 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราช
วิทยาลัย/วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราช
วิทยาลัย/วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราช
วิทยาลัย/วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราช
วิทยาลัย/วิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 – 16.00 น.    
ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 
11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 4/2560 ในวันพุธที่ 
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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8. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 7/2560 ในวันพุธที่ 
9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

10. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 8/2560 ในวันพุธที่ 
13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

11. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 9/2560 ในวันพุธที่ 
11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

12. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 10/2560 ในวันพุธที่ 
8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

13. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 11/2560 ในวันพุธที่ 
13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

14. การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่...)   
พ.ศ. .... ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

15. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรม” เพ่ือให้การ
ด าเนินการพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทยสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งด้านความเป็น
ธรรมและความรวดเร็ว ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

16. การเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้ง
การด าเนินการและการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. .... (ปรับปรุงแก้ไขวันที่ 18 
พฤษภาคม 2560) ในหมวดและหัวข้อที่ยังค้างพิจารณา ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560       
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

17. การเข้าร่วมประชุม คณะท างานจัดท าระเบียบการเปิดฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ครั้งที่ 1/2560 ในวัน
จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



45 | P a g e  
 

18. การเข้าร่วมประชุมคณะท างานสื่อสารสังคมในโอกาส 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 1/2560 เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแผนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 
2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

19. การเข้าร่วมประชุมคณะท างานสื่อสารสังคมในโอกาส 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 2/2560 เพ่ือติดตาม
แผนการด าเนินงานสื่อสารสังคม ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

20. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผู้แทนจ านวน 5 ท่าน เข้าร่วมอบรม “การจัดท าหลักสูตร
การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญฯ ตามหลักเกณฑ์ของ WFME 2015” ซึ่งเกณฑ์ฉบับใหม่นี้ 
จะใช้ในการตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพสถาบัน ปีพ.ศ.2561 ใน 16 สาขาหลัก (ยังไม่ประเมิน  
อนุสาขา) ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น.  ณ ห้องสัมมนา 4 – 6  อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ 

21. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเสริมสวย ครั้งที่ 1/2560     
ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการ  
แพทยสภา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

22. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเสริมสวย ครั้งที่ 2/2560     
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเลขาธิการ    
แพทยสภา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

23. แพทยสภา มีมติอนุมัติให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ิมจ านวนและเพ่ิมศักยภาพ
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา จากเดิมปีละ ระดับละ 5 ต าแหน่ง เป็นปีละ ระดับ
ละ 7 ต าแหน่ง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการอบรม 2560 
(หนังสือแพทยสภา ที่ พส.012/418 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560) 

24. แพทยสภา ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอชื่อแพทย์ที่มีความเหมาะสมตาม
เกณฑ์คุณสมบัติ เพ่ือรับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปี 2561 นั้น ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 
ไดเ้สนอชื่อ นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 
(หนังสือแพทยสภา ที่ พส.011/ว.316 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย ที่ รจท 172/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560) 

25. แพทยสภา ออกหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวของจักษุแพทย์ชาวต่างประเทศ 
ให้กับ Dr.Christian FAVRE ตามโครงการตรวจค้นหาความผิดปกติทางสายตาอันเนื่องมากจากเลนส์
ตา รอบท่ี 1 วันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 รอบที่ 2 วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2560 ในเขตอ าเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอยู่ในความดูแลของ แพทย์หญิงวิภาวรรณ พนมชัย ภายใต้การควบคุม
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือแพทยสภา ที่ พส.013/287 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) 

26. แพทยสภา ออกหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวของจักษุแพทย์ชาวต่างประเทศ 
ให้กับ Dr.Rajesh Fogla แพทย์สัญชาติอินเดีย และ Dr.Sophie Xiaohui Deng แพทย์สัญชาติ
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อเมริกัน เพ่ือบรรยายและสาธิตการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและถ่ายทอดความรู้ให้จักษุแพทย์เฉพาะ
สาขากระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Descemet Membrane 
Edothelial Keratoplasty (DMEK) Training Course ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560      
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
เกวลิน เลขานนท์ เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (หนังสือแพทยสภา ที่ พส.013/475 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) 

27. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอให้แพทยสภาประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ชุดใหม่ (วาระ 2 ป)ี 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาต่างๆ ของแพทยสภา ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้  
1) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว   ประธานอนุกรรมการ  
2) รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์   อนุกรรมการ  
3) ผศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ  อนุกรรมการ 
4) รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ   อนุกรรมการ 
5) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง   อนุกรรมการ  
6) พ.อ.นพ.มานะพล เล็กสกุล   อนุกรรมการ 
7) ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน   อนุกรรมการ 
8) รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์   อนุกรรมการ 
9) รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา   อนุกรรมการ 
10)  รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์   อนุกรรมการ 
11)  พญ.ดวงดาว ทัศณรงค ์  อนุกรรมการ 
12)  พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์   อนุกรรมการ 
13) ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดด ี  อนุกรรมการและเลขานุการ        

(ประกาศแพทยสภา ที่ 10/2560 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 

28. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจักษุแพทย์ จาก  
แพทยสภา เนื่องจากได้ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของจักษุแพทย์ทั่วประเทศ และพบว่าฐานข้อมูล
บางส่วน ยังมีความคลาดเคลื่อน จงึขอความอนุเคราะห์รายชื่อ พร้อมที่อยู่และช่องทางติดต่อที่เป็น
ปัจจุบันของจักษุแพทย์ทั่วประเทศที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภาทุกปีการศึกษา เพ่ือน ามาจัดท า 
เรียบเรียง และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่ส าคัญและ
เป็นประโยชน์แก่จักษุแพทย์ 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ รจท 146/2560 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2560) 
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10. สถาบันฝึกอบรม 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งหนังสือตอบขอบคุณมายังราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคกระเป๋าเพ่ือใช้งานทั่วไป ในการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดและตาบอดพิการซ้ าซ้อน 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.2.5/1610 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2559) 

2. การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการอ านวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือหารือแนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อใหม่หมวด 
2 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

3. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งความประสงค์ขอเปิดหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (Certifacate of Fellowship in 
Ocular Inflammation and Uveitis) หลักสูตร 1 ปี 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559) 

4. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านเรื่อง Chloroquine and Hydroxychloroquine retinopathy in 
rheumatologic patients : incidence and risk factors ของแพทย์หญิงนวลพรรณ ตั้งถาวร     
ซึ่งได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Ophthalmology 2016 ฉบับที่ 10 หน้าที่ 2179-85 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.2.5/0035      
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560) 

5. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน
แบบ Poster presentation ส าหรับแพทย์ใช้ทุน เรื่อง Safety repeatability and agreement of 
a custom made plastic-wrap Tono-Pen® tip cover for intraocular pressure 
measurement ของนายแพทย์ภัคพล สุวรรณชาติ ในงานประชุมวิชาการ The World Glaucoma 
Congress ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560  ณ ประเทศฟินแลนด์ 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.2.5/.373 ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2560) 

6. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ 
Poster presentation ของแพทย์หญิงวิมลวรรณ โชคทวีศักดิ์ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในงาน
ประชุมวิชาการ North American Neuro-ophthalmology Society ระหว่างวันที่ 1 – 6 เมษายน 
2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/66 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560) 
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7. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ 
Poster presentation ของแพทย์หญิงผณินทร ธัญวิริยะ แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 ในงานประชุม
วิชาการ The World Glaucoma Congress ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560  ณ 
ประเทศฟินแลนด์ 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/240 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2560) 

8. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ 
Poster presentation ของนายแพทย์ศิระ อรุณมงคล แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในงานประชุม
วิชาการ The World Glaucoma Congress ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560  ณ 
ประเทศฟินแลนด์ 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/287 ลงวันที่ 
17 พฤษภาคม 2560) 

9. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ 
E-Poster presentation ของนายแพทย์จิรัฎฐ์ นิ่มวรพันธุ์ แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ในงานประชุม
วิชาการ APAO 2018  ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/480 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2560) 

10. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ 
E-Poster presentation ของแพทย์หญิงกษมน ล้อวงศ์งาม แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ในงาน
ประชุมวิชาการ APAO 2018  ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.064/521 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2560) 

11. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์งาน
ประชุมวิชาการ 3rd Siriraj Cataract and Refractive Symposium “Mastering Toric IOL The 
Art and Science” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม   
อทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) 

12. ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster 
presentation ของแพทย์หญิงมาริสา เตชะจงจินตนา แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในงานประชุม SOE 
2017 European Society of Ophthalmology ระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศ
สเปน 
(หนังสือฝ่ายจักษุวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560) 
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13. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ของแพทย์หญิงรสพร ยอดยิ่ง แพทย์ประจ าบ้านชั้นปี   
ที่ 3 ในงานประชุม The 36th ESOPRS Annual Meeting in Stockholm ระหว่างวันที่ 14 – 16 
กันยายน 2560 ณ ประเทศสวีเดน 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 
2560) 

14. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับทุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน เรื่อง Capability of Glaucoma Detection by Ophthalmology 
Residents Using High-Dynamic-Range Concept Versus Color Disc Photography         
ของแพทย์หญิงมันตาภรณ์ อิฐรัตน์ โดยได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
Ophthalmology, Volume 2017, Article ID 8209270 page 7 (Impact factor 1.712) 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2560) 

15. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรับทุนสนับสนุนเสนอผลงาน
ส าหรับแพทย์ใช้ทุน ในรูปแบบ Poster presentation ของนายแพทย์วรยศ พิทักษ์มหามงคล ใน  
งานประชุมวิชาการ The World Glaucoma Congress ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 
2560  ณ ประเทศฟินแลนด์ 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0603/27 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560) 

16. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรับทุนสนับสนุนเสนอผลงาน
ส าหรับแพทย์ใช้ทุน ในรูปแบบ Poster presentation เรือ่ง การติดเชื้อของลูกตาจากกระแสเลือดใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ของแพทย์หญิงพิงพันธุ์ คล่องธนกิจ ในงานประชุม 49th Annual 
Scientific Congress of The Royal Australian and New Zealand College of 
Ophthalmologists ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 
(หนังสือภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0603/67 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560) 

17. กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ Poster 
presentation เรื่อง Change in Corneal Biomechanics with Warm Compression for 
Treatment of Meibomian Gland Dysfunction ของแพทย์หญิงโศภิตา อนันตมงคลกุล แพทย์
ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ในงานประชุมวิชาการ APAO 2018  ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(หนังสือกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ที่ จษ 48/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560) 

18. กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานแบบ Poster 
presentation เรื่อง Change in Effects of Dry Eyes on Corneal Keratometry Measured by 
VERION Image Guided System ของแพทย์หญิงสิริวรรณ แจ่มทับทิม แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 
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ในงานประชุมวิชาการ APAO 2018  ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(หนังสือกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ที่ จษ 47/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560) 

19. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนอนุกรรมการวิชาการของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จากเดิม นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ (ขอลาออกจากต าแหน่ง
เนื่องจากเป็นผู้แทนชมต้อกระจกแผลเล็ก) เป็น แพทย์หญิงอารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล  
(หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่ สธ 0304/4102 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560) 

20. กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย จากเดิม พลตรี มานะพล เล็กสกุล (ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นผู้ทรง 
คุณวุฒิ) เป็น พันเอกหญิง อรวสี จตุทอง ผู้อ านวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(หนังสือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ กห 0446.16/1317 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560) 

21. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานผลผูผ้่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 2 จ านวน 2 คน ดังนี้ 
1) นายแพทย์ปฐวี  พงษ์พิศิษฎ์กุล อิสระ 
2) แพทย์หญิงกรกนก ศักดิ์ศรีทวี ร.พ.จุฬาภรณ์                        

(หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.21/1686 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560) 

22. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 2 
ดังนี้ 
- อนุสาขาจักษุวิทยาจอประสาทตาและวุ้นตา   จ านวน 2 คน 

1) นายแพทย์ไชยพศ พชระพงศกุล  อิสระ 
2) แพทย์หญิงดาว  ลือวัฒนานนท์  ร.พ.แพร่ 

- อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน     จ านวน 1 คน 
1) แพทย์หญิงณัฐยา  ปัญโญวัฒน์กุล  ร.พ.ล าปาง 

- อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง   จ านวน 1 คน 
1) แพทย์หญิงพีรภัทร ภักด ี   ร.พ.ขอนแก่น 

 (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ 6593(8)/8936 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

23. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน แพทย์ปฏิบัติงานประจ าสาขาเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 
10 คน ดังนี้ 

1) แพทย์หญิงญาชินี ณ พัทลุง  ร.พ.กระบี่ 
2) นายแพทย์ธัญกร  พันธุกานนท์  กองแพทย์หลวง ส านักพระราชวัง 
3) แพทย์หญิงนันธิยา ล้วนสุธรรม  ร.พ.บึงกาฬ 
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4) แพทย์หญิงพิชญ์สราญ เวษฎาพันธุ์  ร.พ.ชัยภูม ิ
5) นายแพทย์ไพศาล สิงห์สุวรรณ  ร.พ.ระนอง 
6) นายแพทย์ริธรณ์  สิงคารวานิช  ร.พ.น่าน 
7) แพทย์หญิงวรรษพร พรวัฒนเจริญ  ร.พ.บุรีรัมย์ 
8) แพทย์หญิงสุบงกช ศุกธีรสกุล  ร.พ.วชิระภูเก็ต 
9) นายแพทย์อภิรักษ์ ตั้งอนันตรัตน์  เขตสุขภาพที่ 5 
10) แพทย์หญิงวรินยุพา พินิตภูวดล  อิสระ 

 (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ ศธ 0517.07/11639 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) 

24. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
แพทย์ปฏิบัติงานประจ าสาขาเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 คน 
ดังนี้ 

1) ร้อยโทหญิง รัตน์สุดา ทองรวย   กรมแพทย์ทหารบก 
2) ร้อยโทหญิง สุนิตา สว่างศรีบรรเทิง  กรมแพทย์ทหารบก 
3) เรืออากาศโทหญิง อริสรา วาริชตระกูล  กรมแพทย์ทหารอากาศ 
4) เรือโท ภาษิต   พิไลพันธ์พฤกษ์  กรมแพทย์ทหารเรือ 
5) แพทย์หญิงรติมา  โชคชัยธนสิน  กระทรวงสาธารณสุข เขต 8 

 (หนังสือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ กห 0446.16/17048 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) 

25. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานประจ าสาขาเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวน 6 คน ดังนี้ 

1) นายแพทย์จิรกิตติ์ จงควินิต   เขตสุขภาพที่ 11 
2) นายแพทย์ชัชวาล อร่ามรัตน์  เขตสุขภาพที่ 11 
3) นายแพทย์สกรรจณัฐ จิรนพศักดาวงศ์  ร.พ.สงขลา 
4) แพทย์หญิงสุภลักษณ์ ตันติทวีโชค  อิสระ 
5) แพทย์หญิงวรรณพร  เฑียรทอง  แพทย์ใช้ทุน 
6) แพทย์หญิงสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์  แพทย์ใช้ทุน 

 (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.0601 (8)/408 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560) 

26. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานประจ าสาขาเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 7 คน ดังนี้ 

1) แพทย์หญิงชญานี เพ็ญเพียร  อิสระ 
2) แพทย์หญิงกนิษฐา กิตยารักษ์  ร.พ.พุทธโสธร 
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3) นายแพทย์ทยากร คุปกาญจนา  อิสระ 
4) แพทย์หญิงสุพิชญา ศัพท์เสนาะ  ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
5) นายแพทย์วิรณัฏฐ์ สุทธิสา   ร.พ.มหาสารคาม 
6) แพทย์หญิงณฤชนก เลิศกุศล   วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ 
7) แพทย์หญิงอรณิชา ศรีวนิชย์   อิสระ 

 (หนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.21/4145 ลงวันที่ 7 ธันวาคม
2560) 

27. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 คน ดังนี้ 

1) นายแพทย์ศศินทร์ หมวกกุล  เขตสุขภาพที่ 1 
2) แพทย์หญิงศิรภา  วชิรปรีชาพงษ์  ร.พ.ปากช่องนานา 
3) นายแพทย์ปวรุตม์  จรรยาประเสริฐ  ร.พ.ศรีสังวาลย์ 
4) แพทย์หญิงปรมาภรณ์ เหลืองประเสริฐ  ร.พ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  
5) แพทย์หญิงชนิกานต์  ปรีชาวุฒิเดช  ร.พ.สุไหงโกลก 
6) แพทย์หญิงชุณหกาญจน์ ตียพันธ์   ศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์ 
7) แพทย์หญิงธนพร  กฤชเฟ่ืองฟู  อิสระ 
8) นายแพทย์วีรภัทร อุดมวงศ์   อิสระ 

(หนังสือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ศธ 0517.06/13930 ลงวันที่ 19 ธันวาคม2560) 

28. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาจักษุวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 คน ดังนี้ 

1) นายแพทย์กชพงศ์ รัศมิทัต   ร.พ.ชลบุร ี
2) แพทย์หญิงสีรุ้ง  หนุนพระเดช  ร.พ.หาดใหญ่ 

 (หนังสือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ที่ นมร 0322/10265 ลงวันที่ 20 ธันวาคม2560) 
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11.  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุม คณะท างานวิชาการจัดท าข้อเสนอระบบบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3/2560 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 
เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. การเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าข้อเสนอการบริหารจัดบริการผ่าตัดต้อ
กระจกในระบบหลักประกันสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3. การเข้าร่วมประชุม คณะท างานวิชาการจัดท าข้อเสนอระบบบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 
2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวง
สาธารณสุข 

4. การเข้าร่วมประชุม คณะท างานก าหนดคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกเลนส์แก้วตาเทียมส าหรับการ
จัดบริการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที ่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหนังสือขอหารือข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 
เรื่องการรักษาภาวะ Central retinal artery occlusion (CRAO) ด้วยออกซิเจนความกดดันสูง 
(Hyperbaric Oxygen Therapy) ดังนี้     

1) แนวทางมาตรฐานในการรักษาภาวะ central retinal artery occlusion (CRAO) 
2) ข้อบ่งชี้สาหรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง  
3) ความเห็นในการรักษาภาวะ Central retinal artery occlusion (CRAO) ด้วยออกซิเจน

ความกดดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) 
 (หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 187/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
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12. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

6. การเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการประชุมนานาชาติในหัวข้อ “Power of Association” ซึ่งเป็นงาน
สัมมนาส าหรับผู้บริหารสมาคมวิชาชีพในระดับผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย เจ้าหน้าที่ระดับสูงในสมาคมที่
รับผิดชอบในการประมูลสิทธิ์และจัดงานประชุมนานาชาติ และผู้ให้บริการในธุรกิจการจัดประชุม
นานาชาติ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

7. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีหนังสือตอบรับการขอสนับสนุนการ
ด าเนินงานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
1) สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมนานาชาติ The 31st Congress of Asia-Pacific 

Association of Cataract & Refractive Surgeons (APACRS 2018) ในระหว่างวันที่ 19 – 
21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติไม่ต่ ากว่า 800 คน 
ภายในวงเงินสนับสนุน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

2) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ The 31st Congress of APACRS 
2018  ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุม The 30th Congress of APACRS 2017 ระหว่างวันที่ 30 
พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ เมืองหังโจว สาธารณรับประชาชนจีน ภายในวงเงิน
สนับสนุน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องด าเนินการให้ สสปน.ได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การแสดง
ตราสัญลักษณ์ของ สสปน. ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การ
สนับสนุนดังกล่าวในสื่อและกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ของคณะผู้จัดงานฯ พร้อมส่งภาพถ่ายและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ สสปน. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลง และให้ 
สสปน.ท าการส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ต่องาน
ประชุมและต่อประเทศไทย โดยทางอีเมล์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง เพ่ือน ามาพัฒนา
ศักยภาพและการบริการด้านการประชุมของประเทศต่อไป  
(หนังสือส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที ่ สสปน.2701/200921 ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2560) 
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13. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ และค่าขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 
16.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนังสือขอความร่วมมือจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ในการจัดท าค าแนะน าการใช้ยา Bevacizumab ในโรคจอตา ในเงื่อนไขใช้ส าหรับ    
Age-ralated macular degeneration (AMD) และ Diabetic macular edema (DME) เพ่ือเป็น
แนวทางแก่แพทย์และกองทุนในระบบประกันสุขภาพ 
(หนังสือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ 1009.6/44 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559) 

3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  ออกหนังสือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการใช้ตัวย่อใหม่ในการระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งราชวิทยาลัยฯ ได้ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์รักษาดวงตา ตามมติที่ประชุม มีข้อเสนอแนะขอให้ทางคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาข้อความบนผลิตภัณฑ์โดยให้บริษัทผู้ผลิตก ากับด้วยว่า เลขและตรา อย. บนกล่องผลิตภัณฑ์
แต่ละอันนั้นส าหรับ ยา หรือ อาหารเสริม และเอกสารก ากับอาหารเสริม ต้องไม่เขียนเกินจริง รวมถึง
ยาแผนโบราณด้วย และขอเสนอให้คณะกรรมการอาหารและยา ระบุประเภทผลิตภัณฑ์ในส่วนของ
อาหารให้ใช้ค าว่า อ. และในส่วนของยาให้ใช้ค าว่า ย. เพ่ือผู้บริโภคจะได้ไม่สับสนในตัวผลิตภัณฑ์ 
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 125/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560) 
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14. อ่ืนๆ 

การด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย  

8. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุข ขอเชิญ
ประชุมเพ่ือให้ความเห็นและให้ข้อมูลการด าเนินการด้านจักษุวิทยา เกี่ยวกับแว่นสายตาที่ใช้ส าหรับ
กลุ่มบคุคลที่มีภาวะตาบอดสี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแตเ่วลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

9. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 95 ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ดังนี้ 

- ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

- ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

- ครั้งที่ 4/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

- ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

- ครั้งที่ 7/2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

- ครั้งที่ 8/2560 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

- ครั้งที่ 9/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น. (ประชุมสัญจร ณ 
โรงแรมโนโวเทล หัวหิน)  

- ครั้งที่ 10/2560 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

10. สถาบันประสาทวิทยา ขออนุมัติให้ แพทย์หญิงสุภรัตน์ จริยโกศล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นคณะท างานและวิทยากรในการจัดท าแนวทาง 
การดูแลผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มประสาทส่วนกลางอักเสบ ส าหรับแพทย์ เพ่ือให้แพทย์ทั่วไปใช้เป็น
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันประสาท
วิทยา 

- วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันประสาทวิทยา 

- วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบัน
ประสาทวิทยา 

- วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ ารามาดา
พลาซา 
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11. ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขออนุญาตเข้าพบประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือขอรับค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน การท านุ
บ ารุงศาสนสถานและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และขอเชิญประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะ
ผู้บริหาร เยี่ยมชมสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจของ
ส านักงานทรัพย์สินฯ 

12. คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ณ 
ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข 
- ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  
- ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

13. สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
วิชาการของสมาคมฯ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2560 
เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok เพ่ือเป็นเกียรติ
และเปน็ขวัญก าลังใจให้สมาชิกแพทยสภาในการพัฒนาความรู้ด้าน Anesthetic Practice ให้ทันต่อ
วิทยาการของโลก เพ่ือมาตรฐานที่ดีส าหรับประชาชนและเพ่ิมศักยภาพแข่งขันส าหรับประเทศ 

14. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 24 ในวันศุกร์ที่ 
28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมตึกนวมหาราชา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

15. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่
โลก 31 พฤษภาคม เพ่ือแสดงเจตจ านงเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนไทยทุกๆ คน ในวันอังคารที่ 30 
พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 – 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

16. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้
สมรรถนะเพ่ือพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้พิการ อันส่งผลต่อการเพ่ิมโอกาสการใช้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการมีงานท า การสร้างรายได้ และการพ่ึงพาตนเอง ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 
2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ 

17. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (TDRG) ฉบับที่ 6.0 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 
16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

18. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จ านวน 2 
ต าแหน่ง ในปีการศึกษา 2562 โดยได้ส่งแบบบันทึกข้อมูลฉบับ ก. และฉบับ ข. แนบประกอบการ
พิจารณา 

19. สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานวันชาว
แว่นตา ครั้งที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น   
เซ็นเตอร์ ชั้น 22 Centara Grand at Central World Bangkok 
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20. กองแพทย์หลวง ส านักพระราชวัง ขอรับความอนุเคราะห์จักษุแพทย์หมุนเวียนมาช่วยราชการ ณ กอง
แพทย์ จ านวน 2 ท่าน โดยเริ่มตั้งแต่แต่วันที่ 1 พฤศจิิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยตรวจผู้ป่วยทั่วไปใน
เวลา 8.00 – 12.00 น. และรับปรึกษาหรือตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินในเวลา 13.00 – 16.00 น. 

21. บริษัท วีพลัสออร์กาไนซ์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด ขอเชิญจักษุแพทย์บรรยายหัวข้อ การดูแลสายตา
ในการท างานและการป้องกันเรื่อง office eye syndrome ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 
13.00 - 14.30 น. ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทร 

22. สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการ
ประชุมนานาชาติ 2nd Asean Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine (AMAS 2017)    
ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ โรงแรม Amari Watergate  

23. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศลของแพทยสมาคมฯ ประจ าปี 2560 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ สนาม The Legacy 
Golf Club กรุงเทพฯ โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

24. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี จ านวน 4 ท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 
ในโครงการ “Brightness to Nepalese’s Eyes” โดยการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้
ในชุมชนโดยรอบวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดไทย
ลุมพิน ีประเทศเนปาล ดังนี้ 
- ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ 
- รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค ์ 
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ศรีพรชัยเจริญ  
- นางสาวอัญชลี กันธิยะ  

25. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอความอนุเคราะห์จากทางราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย ส่งจักษุแพทย์เข้าร่วมโครงการ Eye clinic project ระหว่างวันที่ 15 – 19 
พฤศจิกายน 2560 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือ
ให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนทางด้านสายตาและโรคตา 

 

 

 

 

 

 


