รายงานกิจกรรมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
มกราคม – ธันวาคม 2562
ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
1. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
1) ดำเนินการส่งผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยเผยแพร่ใน Academy Express-Asia Pacific Edition
ป� 2562 จำนวน 10 เรื่อง และเผยแพร่ข่าวใน Academy News (APAO) จำนวน 1 เรื่อง
2) พิจารณาให้ทุนแก่แพทย์ประจำบ้านที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการในต่างประเทศ ป� 2562
- Poster presentataion ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 36 ทุน
- Oral presentation ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 13 ทุน
รวมจำนวน 49 ทุน เป�นจำนวนเงิน 620,000 บาท
3) พิจารณาให้ทุนแก่แพทย์ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการประจำป� ของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย
- ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการป� 2562 จำนวน 1 ทุนๆละ 10,000 บาท
(วารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor ≤1 ทุนละ 10,000 บาท)
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในจักษุเวชสาร จำนวน 5 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
รวมจำนวน 6 ทุน เป�นจำนวนเงิน 60,000 บาท
4) จัดการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน ในงานประชุมวิชาการประจำป�ของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลงานวิจัยที่ส่งประกวด 7 เรื่อง ผลงาน Free papers 16 เรื่อง และ
Posters 16 เรื่อง รวมจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 39 เรื่อง เงินรางวัลทั้งสิ้น 67,000 บาท
5) รวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Indexed journal เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย
2. การดำเนินงานและกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์สมาชิก สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ
ประชุม และรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ
3. การให้รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น ประจำป� 2562
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มอบเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
1) พญ.พรรณทิพา ว่องไว ม.ขอนแก่น ด้านวิชาการ
2) พญ.ทัศพร ตั้งกิจโชติ รพ.แม่สอด ด้านบริการกิจกรรมสังคม
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4. การให้ทุนสนับสนุนสมาชิกผลิตตำราทางด้านจักษุวิทยา
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนสมาชิกผลิตตำรา เล่มละ 50,000 บาท จำนวน 2 เล่ม
ดังนี้
1) Uveitis for General Ophthalmologist (พระมงกุฎเกล้า)
2) การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก (สงขลานครินทร์)
5. การพิจารณาข้อจริยธรรม
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแพทยสภา ป� 2562 จำนวน 12 เรื่อง
การดำเนินงานและกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
1. กระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตามที่สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป�นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทางราชวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยฯ ตามโครงการจักษุยั่งยืน โดยที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใน
เรื่องการรับแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ของ 12 เขตสุขภาพ ดังนั้นเพื่อเป�นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ราชวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนงาน/โครงการในการอบรมหลักสูตรพยาบาล
เวชปฎิบัติทางตา สำหรับเขตสุขภาพ ดังนี้
1) การพยาบาลจักษุเบื้องต้น หลักสูตรระยะสั้น 5 วันสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2) การพยาบาลจักษุชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 15 วัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 42/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562)
2. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขอส่งข้อมูลทางวิชาการในการตรวจวัด
สายตาเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ป� เพื่อนำข้อมูลชี้แจงให้ชมรมช่างแว่นพัฒนาทราบ และเป�นข้อมูลอ้างอิงสำหรับ
ใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมกับแนบเอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ กับสมาคม
ทัศนมาตรศาสตร์
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 46/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562)
3. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง ความเห็นทาง
วิชาการกรณีนวดตา ตามที่ แพทยสภาได้รับหนังสือขอความเป�นธรรมและคุ้มครองนวัตกรรมการนวดตาจาก
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นายแพทย์สมเกียรติ อธิคมกุลชัย และขอทราบความเห็นทางวิชาการกรณีนวดตา มายังราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย ทางราชวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นกลับไปยังแพทยสภา เรียบร้อยแล้ว และขอส่ง
ความเห็นดังกล่าวมาเพื่อพิจารณาดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 114/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)
4. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/
เลขาธิการแพทยสภา / นายกแพทยสมาคมฯ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำสกัดย่านาง-เบญจรงค์ ตามที่
ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ
ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำสกัดย่านาง-เบญจรงค์
ใบอนุญาตที่ พท. 21205 ขนาด 15 ซีซี วางจำหน่ายในร้านขายสมุนไพร ย่านวังหลัง รพ.ศิริราช ราคาขวดละ
15 บาท ซึ่งด้านข้างขวดระบุสรรพคุณว่า ใช้หยอดตา หยอดหู เพื่อถอนพิษ ปรับสมดุล และบรรจุภัณฑ์ไม่มี
มาตรฐานรับรองความปลอดภัย ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าปลอดเชื้อ ปราศจากการปนเป��อน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ เกรงว่า
หากมีประชาชน ได้นำไปใช้หยอดตาเอง อาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตาได้ จึงเรียนแจ้งเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป เพื่อประโยชน์สุงสุดต่อประชาชน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 141/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
5. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำ
สกัดย่านาง-เบญจรงค์ ตามที่ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
น้ำสกัดย่านาง-เบญจรงค์ ใบอนุญาตที่ พท. 21205 ขนาด 15 ซีซี วางจำหน่ายในร้านขายสมุนไพร ย่านวังหลัง
รพ.ศิริราช ราคาขวดละ 15 บาท ซึ่งด้านข้างขวดระบุสรรพคุณว่า ใช้หยอดตา หยอดหู เพื่อถอนพิษ ปรับสมดุล
และบรรจุภัณฑ์ไม่มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าปลอดเชื้อ ปราศจากการปนเป��อน ทั้งนี้
ราชวิทยาลัยฯ เกรงว่าหากมีประชาชน ได้นำไปใช้หยอดตาเอง อาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา
ได้ ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอคำปรึกษาและทราบความเห็นถึงผลิตภัณฑ์ สมุนไพรน้ำสกัดย่านาง
เบญจรงค์ ว่าเป�นสมุนไพรที่มีปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร เพื่อประโยชน์สุงสุดต่อประชาชน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 142/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)
6. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์) เรื่อง ขอให้
พิจารณาการประชาสัมพันธ์การคัดกรองสายตา ตามที่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รับข้อร้องเรียนจาก
สมาชิกจักษุแพทย์เรื่องการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เรียนเชิญ ครอบครัวข้าราชการ
บำนาญ -ประจำการ ทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน เบื้องต้น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้พิจารณาการประชาสัมพันธ์และการบริการดังกล่าว
ว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 228/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562)
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7. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีข้อพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์และอาจเกิดอันตรายต่อคนไข้ ตามที่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพ
และการเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้องของประชาชน
อีกทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
ในกรณีการนวดตารักษาโรคตาและการบ่งต้อด้วยหนามหวายรักษาโรคตา เนื่องจากวิธีดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน
ไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และอาจเกิดอันตรายต่อคนไข้ และตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จะจัดการสัมมนาวิชาการเรื่องการนวดตาด้วยตนเอง บำบัดโรคต้อหินเรื้อรัง
ได้อย่างไร ทางราชวิทยาลัยฯ รู้สึกเป�นกังวลสำหรับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต จึงได้ทำหนังสือถึงองค์กร
ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอให้พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 262/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562)
8. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การดำเนินการบุคคลแอบอ้างเป�นจักษุ
แพทย์ให้บริการตรวจตา ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกจักษุแพทย์ ว่ามีบุคคล
ใช้ชื่อ ดร.นพ.นพดล ตันติพัฒนา แอบอ้างเป�นจักษุแพทย์ ให้บริการตรวจวัดสายตาตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้
ทางราชวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า ดร.นพ.นพดล ตันติพัฒนา ไม่ได้เป�นสมาชิกของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ และสอบถามไปยังนายกสมาคมทัศนมาตรศาสตร์ พบว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนการประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ดังนั้น ราชวิทยาลัยฯ จึงเรียนแจ้งมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป�นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 313/2562 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2562)
9. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวจสาธารณสุข (นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์)
เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องโครงการพัฒนาด้านจักษุป� 2563 – 2564 เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการพัฒนาด้านจักษุวิทยา ทั้งที่กำลัง
ดำเนินการอยู่และอาจดำเนินการขึ้นใหม่ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ครบวงจร และเพื่อสุขภาพตาที่ดี
ของประชาชนชาวไทย ทางคณะกรรมการราชวิทยาลัยฯ จึงเรียนขอนุญาตเข้าพบในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม
2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 327/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562)
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2. กลุ่มสถาบันฝ�กอบรม
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การประชุมคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.)
สาขาจักษุวิทยา ซึ่งทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดให้มีการสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุ
วิทยา ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะมีการประชุม
คณะกรรมการ อฝส. จำนวน 13 ท่าน ในวันดังกล่าว เวลา 12.00 – 14.00 น.
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนตอบขอบคุณ เรียนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ บุคลากรในสังกัด ดำเนินการสอน Basic
Ophthalmic Pathology ผ่านทาง Teleconference เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00
น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป�นอย่างดียิ่ง
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 24/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562)
3. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบัน เพื่อขอเป�ดฝ�กอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
ไปยังผู้อำนวยการกองจักษุกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
ตามที่
คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ สาขาจักษุวิทยา มีมติในที่ประชุม อฝส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ให้
ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อให้คำแนะนำสถาบันขอเป�ดใหม่
ก่อนการประเมิน
หลักสูตรและประเมิน SAR รวมถึงศักยภาพการฝ�กอบรมตามเกณฑ์ WFME ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้
1) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
ประธานอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบ สาขาจักษุวิทยา
2) รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ อนุกรรมการ
3) พอ.ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม อนุกรรมการ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 26/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562)
4. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรใน
สังกัด คือ รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี เป�นผู้ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ Basic sciences เพื่อ
วุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำป� 2561 ซึ่งมีกำหนดการจัดสอบในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ชั้น 25
อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (โดย รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี เข้าร่วมดำเนินการในวันที่
24, 25 และ 28 มกราคม 2562)
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 31/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562)
5. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา เพื่อขอรายชื่อตัวแทน
จักษุแพทย์เข้าร่วมงาน Young Ophthalmologist (YO) Networking APAO 2019 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
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เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องอาหาร Lake n' Park ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สถาบันละ 2 ท่าน รวม
โควต้าจำนวน 22 ท่าน เพื่อส่งเสริม YO community ในประเทศไทย โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1) สำเร็จการศึกษา และได้รับวุฒิบัตรเป�นจักษุแพทย์เรียบร้อยแล้ว
2) อายุไม่เกิน 40 ป�บริบูรณ์
โดยงานดังกล่าวเป�นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป�นประจำทุกป�ในงาน APAO มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์และ
เครือข่ายระหว่างจักษุแพทย์รุ่นใหม่ มีผู้ร่วมงานชาวต่างชาติรวมชาวไทยประมาณ 150 คน ผู้เข้าร่วมจะได้มี
โอกาสทำความรู้จักพูดคุยกับจักษุแพทย์รุ่นใหม่จากต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 38/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562)
6. การประกาศศักยภาพของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของทุกสถาบัน ทุกสิ้นป� เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสมัครแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดทราบจำนวนศักยภาพของแต่ละสถาบัน
ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
จึงออกหนังสือเรียนแจ้งไปยังหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรมฯ ขอให้ทุกสถาบันฝ�กอบรมฯ ทำจดหมายแจ้งศักยภาพ
ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กลับมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป� ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
7. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา เรื่องขอความเห็นในการ
กำหนดเกณฑ์ระดับการทำหัตถการทางจักษุสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ตามที่คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กพสท) และ
แพทยสภา
ให้เป�นแกนนำในการดำเนินการทบทวนเกณฑ์ระดับการทำทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิต
แพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอข้อมูลจากทางสถาบันฝ�กอบรมฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล
แจ้งกลับผู้เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน รายวิชาจักษุวิทยา ยังจำเป�นต้องมีการทดสอบทักษะการทำหัตถการใน
หัวข้อ tonometry โดยการใช้ Schiotz tonometer นี้อยู่หรือไม่ หากเห็นว่าไม่จำเป�นต้องทำการ
ทดสอบในหัวข้อนี้แล้ว จะเห็นสมควรเสนอให้ยกเลิกหัตถการนี้ออกจากเกณฑ์แพทยสภา ได้หรือไม่
2. ควรกำหนดเกณฑ์ระดับการทำหัตถการ remove foreign body ที่ cornea ให้อยู่ในระดับใด
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 60/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
8. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การกำหนด
เกณฑ์ระดับการทำหัตถการทางจักษุสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ตามที่ ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขอความเห็นมายังราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
กำหนดเกณฑ์ระดับการทำหัตถการทางจักษุสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ทางราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์ฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลจากสถาบันฝ�กอบรมฯ และส่งความเห็น ดังนี้
1) การวัดความดันตาด้วย Schiotz Tonometer สำหรับบัณฑิตแพทย์
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- ให้เป�นระดับ พบ. 1 เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิตต้องสามารถทำได้ด้วยตนเอง
2) กำหนดเกณฑ์ระดับการทำหัตถการ remove foreign body ที่ cornea
- ยังไม่อนุญาตให้แพทย์ที่จบแพทยศาสตรบัณฑิตเขี่ยสิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 67/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
9. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา และหัวหน้ากองจักษุกรรม
เรื่อง การยกเลิกผลิตและจำหน่ายยา Phenylephrine HCL 5 ml ตามที่ ทางบริษัทฯ ได้ยกเลิกผลิตและ
จำหน่ายยา Phenylephrine HCL 5 ml และยังไม่ทราบว่าบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ หรือไม่ ทางราชวิทยาลัยฯ จึง
สอบถามขข้อมูลสถาบันฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหาวิธีดำเนินการต่อไป ดังนี้
1) สถาบันของท่านใช้ยานี้อยู่หรือไม่ และมียาเหลือพอใช้ได้อีกประมาณกี่เดือน
2) มีการผลิตยานี้ขึ้นใช้เองในสถาบันของท่านหรือไม่
3) หากยังไม่มียานี้ใช้ทำการรักษา ทางสถาบันจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 87/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562)
10. แจ้งผลการอนุมัติขอเพิ่มศักยภาพการฝ�กอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุ
ตกแต่งและเสริมสร้าง เรียนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยทาง
คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ สาขาจักษุวิทยา ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว มีมติที่ประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2562 อนุมัติให้ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับ
การฝ�กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จากเดิมจำนวน 1 คน
เพิ่มจำนวนเป�น 2 คน ตั้งแต่ป�การศึกษา 2562 เป�นต้นไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 107/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562)
11. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา และ หัวหน้ากองจักษุกรรม เพื่อ
ขอข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกและการใส่เลนส์แก้วตาเทียมแก้สายตาเอียง ตามที่คณะทำงานกำหนดคุณสมบัติและ
พิจารณาคัดเลือกเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับการจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยที่ประชุมพิจารณาเลนส์แก้วตาเทียมของสปสช.
แจ้งว่าสถาบันฝ�กอบรมแพทย์สามารถต่อรองราคาเลนส์แก้วตาเทียมแก้สายตาเอียงได้ในราคาถูก รวมไปถึงจะ
พยายามเสนอ TORIC IOL ให้เบิกได้ ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอทราบข้อมูลจากสถาบันในเรื่องเกณฑ์ที่
เป�นข้อบ่งชี้ที่ควรทำผ่าตัดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งไปยังคณะกรรมการฯ
สปสช. ต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท ว 266/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562)
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12. การเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดสอบ clinical examination in ophthalmology ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจาก Yong Loo Lin School of Medicine,
National University of Singapore ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดสอบ Final Master of Medicine
(Ophthalmology) Examination ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
13. การจัดการสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำป�การศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 28
มกราคม 2562 ณ ชั้น25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสอบ ดังนี้
1) แพทย์ประจำบ้านชั้นป�ที่1 ป�การศึกษา 2561
2) แพทย์ใช้ทุน ชั้นป�ที่2 ป�การศึกษา2561 (หรือแพทย์ใช้ทุน ที่เริ่มปฏิบัติงานในภาคจักษุเป�นป�แรก)
3) แพทย์ใช้ทุน ชั้นป�ที่3 ป�การศึกษา2561 (หรือแพทย์ใช้ทุน ที่เริ่มปฏิบัติงานในภาคจักษุเป�นป�ที่ 2)
14. การจัดให้มีการสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ประจำป� 2562 ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562
15. การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา และมอบประกาศนียบัตรอนุสาขาต่างๆ ให้แก่จักษุแพทย์ ที่สำเร็จ
การฝ�กอบรมประจำป� พ.ศ. 2562 ในงานประชุมฟ��นฟูวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.30 - 9.30 น. ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
16. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
17. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
18. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน
2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
19. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม
2562 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
20. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 7/2562 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม
2562 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
8|Page

21. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 8/2562 ในวันพุธที่ 4 กันยายน
2562 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
22. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 11/2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน
2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
3. ทัศนมาตรศาสตร์
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. สรุปข้อมูลส่งรายชื่อผู้แทนคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินสถาบัน ตามที่สำนักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอชื่อผู้แทนจำนวน 1 ท่าน เพื่อ
ร่วมเป�นอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบัน นั้น ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เสนอรายชื่อ รศ.นพ.ภฤศ หาญ
อุตสาหะ เข้าร่วมเป�นอนุกรรมการดังกล่าวฯ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 185/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
4. แพทยสภา
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิ ทยาลั ย จั กษุ แพทย์ แห่ งประเทศไทย ได้ร ับ มอบหมายจากแพทยสภาให้ดำเนิ น การตรวจประเมิ น
มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ตามเกณฑ์ WFME 2015
โดยคณะอนุ ก รรมการฝ� ก อบรมและสอบความรู ้ ความชำนาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม (อฝส.)
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักและอนุกรรมการร่วม ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ และได้
ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
ไปยังแพทยสภา
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 16/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งรายงานกิจกรรมประจำป� 2560 และ 2561 ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 หมวด 1 ข้อ 1 ให้ราชวิทยาลัยรายงานกิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยต่อแพทยสภาเป�นประจำป�หรือตามที่แพทยสภาขอให้รายงาน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 47/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
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3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
โดยได้ พิ จ ารณาคุ ณสมบั ติ ตามหลั กเกณฑ์การแต่ง ตั้ง อนุกรรมการฝ�ก อบรมและสอบฯ สาขาต่างๆของ
แพทยสภา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
ประธานอนุกรรมการ
2) รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
อนุกรรมการ
3) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
อนุกรรมการ
4) รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
อนุกรรมการ
5) รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา
อนุกรรมการ
6) ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
อนุกรรมการ
7) ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน
อนุกรรมการ
8) รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
อนุกรรมการ
9) พอ.หญิง ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม อนุกรรมการ
10) ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร
อนุกรรมการ
11) พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์
อนุกรรมการ
12) พญ.สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ
อนุกรรมการ
13) รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี
อนุกรรมการและเลขานุการ
4. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เสนอรายนามอนุกรรมการร่วม เพื่อขออนุมัติเป�นอนุกรรมการหลัก ในการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน การรับรองคุณภาพสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ตามเกณฑ์ WFME
2015 รายนามดังนี้
1) อ.พญ.ดวงดาว ทัศณรงค์ รพ.เมตตาประชารักษ์
- เป�นอนุกรรมการร่วมตรวจประเมิน จักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี วันที่ 1-2 ตุลาคม 2561
- เป�นอนุกรรมการร่วมตรวจประเมิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์
2562
2) อ.นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง ต้นสังกัด รพ.ราชวิถี
- เป�นอนุกรรมการร่วมตรวจประเมิน จักษุวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า วันที่ 5-6 พฤศจิกายน
2561
- เป�นอนุกรรมการร่วมตรวจประเมิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี วันที่ 29-30 เมษายน 2562
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 146/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562)
5. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ออกหนังสือขออนุมัติเพื่อพิจารณาให้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เป�ดเป�นสถาบันการฝ�กอบรมเพื่อวุฒิบัตรวิเทศ สาขาจักษุวิทยา ตั้งแต่ป�การฝ�กอบรม 2562 ตามที่
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการประกาศรับรองผลการตรวจประเมินสถาบันของ ภาควิชา
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จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามแพทยสภาประกาศรับรองในเดือนมีนาคม 2562 รวมทั้ง
ศักยภาพ/จำนวนแพทย์วิเทศในการฝ�กอบรม อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 164/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562)
6. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ แจ้งผลการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝ�กอบรม
ความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ดังต่อไปนี้
1) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลนวมินทราธิราช
4) กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 166/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562)
7. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือให้ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
โดยอ้างอิงจากบทความที่เชื่อถือได้ในเว็บไซต์ American Academy of Ophthalmology เรื่อง การศึกษา
ผลกระทบของกัญชาต่อสายตา โดยกรรมการราชวิทยาลัยฯ เห็นว่า รูปแบบ ขนาดและความเข้มข้นที่
พอเหมาะ ของสารสกัดจากกัญชา ยังไม่เคยมีการวิจัยรองรับ และทางชมรมต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย ยินดีที่จะทำวิจัยเรื่องนี้
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 167/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
8. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปหนังสือขอขอบคุณคณะอนุกรรมการผูต้ รวจประเมินรับรองคุณภาพสถาบัน
ฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา เรียน ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจาบ้าน แพทยสภา ตามที่ ทางราชวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจาก
แพทยสภาให้ดำเนินการตรวจประเมินมาตราฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา
จักษุวิทยา ตามเกณฑ์ WFME 2015 และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักและอนุกรรมการร่วม ซึ่งได้
ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถาบัน สาขาจักษุวิทยา จำนวน 10 สถาบัน ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม
2561 เสร็จสิ้นเมื่อเดือน มกราคม 2562 และผลการตรวจประเมินสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแพทยสภาทุก
ประการ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 173/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
9. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ แจ้งผลการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝ�กอบรม
ความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ดังต่อไปนี้
1) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
5) กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 186/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562)
10. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนแจ้งผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำป�
2562 ตามที่คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
จักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯสาขาจักษุ
วิทยา เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จำนวน 72 คน ผลการสอบผ่านทั้งหมด
72 คน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 187/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562)
11. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขออนุมัติเพิ่มศักยภาพการฝ�กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรฯ ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จำนวน 3 สถาบัน ดังนี้
1) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเพิ่มศักยภาพ จากป�ละ
ไม่เกิน 6 ตำแหน่ง เป�นป�ละ ไม่เกิน 8 ตำแหน่ง
2) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ขอเพิ่มศักยภาพ จากป�ละไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
เป�นป�ละ ไม่เกิน 4 ตำแหน่ง
3) กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ขอเพิ่มศักยภาพ จากป�ละไม่เกิน 5 ตำแหน่ง
เป�นป�ละ ไม่เกิน 7 ตำแหน่ง
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 241/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562)
12. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา ตรวจสอบศักยภาพในการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ป�
2563 โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบทุกสถาบันเป�นที่เรียบร้อยแล้ว
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 243/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)
13. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านต่างชาติเข้าฝ�กอบรมหลักสูตรแพทย์
วิเทศ สาขาจักษุวิทยา ประจำป�การฝ�กอบรม 2562 ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และส่งเอกสารหลักฐาน ของ Mrs. Chencho Gem เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป�นแพทย์
ประจำบ้านวิเทศ โดยเริ่มฝ�กอบรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2565
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 255/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562)
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14. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ แสดงความเห็นเรื่องขอให้พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ตามที่แพทยสภาจะ
เรียกเก็บจากราช วิทยาลัย และสถาบันฝ�กอบรม ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับ
อัตราใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นนั้น เห็นว่าเป�นอัตราการเพิ่มที่สูง และเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นแต่ละรายการ ไม่ควรมี
อัตราการเพิ่มเกิน 50 เปอร์เซ็นต์
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 310/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562)
15. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการกรรมการ อฝส. สาขาจักษุ
วิทยา ตามที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเปลี่ยนคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ (อฝส.) สาขาจักษุวิทยา จากเดิม ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภากร ขอ
เปลี่ยนเป�น ผศ.พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 320/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562)
16. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) สาขาจักษุวิทยา เข้าฝ�กอบรม
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำป� 2563 รอบที่ 1 จำนวน
73 คน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 322/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562)
5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องส่งแบบฟอร์มการเสนอหัวข้อ
ป�ญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ป�งบประมาณ 2564 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้เชิญราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางใน
สำหรับบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม
(Hospital care) และการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน (Intermediate Care) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ในนามราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ โดย รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัย
จักษุฯ และรศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ ประธานชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว
และเสนอเรื่องการกำหนดสิทธิในการใช้อุปกรณ์ (glaucoma drainage shunt) เพื่อผู้ป่วยโรคต้อหินชนิด
ร้ายแรง (refractory glaucoma) โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อไป
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 239/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)
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2. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ประธานคณะทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาจักษุวิทยา และ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง ขอเสนอแนวทางในการพิจารณาบรรจุข้อบ่งชี้โรค Blepharospasm สำหรับการรักษาด้วย
ยา Botulinum toxin เพิ่มเติมในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีย่อย จ (2)
เนื่องด้วย ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมจักษุประสาทแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้ประชุมปรึกษาเรื่องป�ญหาของผู้ป่วยโรคตากระพริบค้าง (Benign essential blepharospasm) ซึ่งผู้ป่วย
จะมีอาการกระตุกและเกร็งของกล้ามเนื้อรอบเปลือกตาเป�นพักๆ ทำให้เสียบุคลิกภาพ และจะมีอาการมากขึ้น
เรื่อยๆ สามารถทำให้เกิดอาการตาป�ดทั้งสองข้าง ลืมตาไม่ขึ้นเป�นพักๆ โดยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ เหมือน
ตาบอดทั้งสองข้าง เกิดอันตรายหรือไม่สามารถทำงานได้ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ
การรักษาที่สำคัญและเป�นมาตรฐานตามแนวปฏิบัติในป�จจุบันคือการฉีดยาโบทูลินัมท็อกซิน รอบดวงตาทุกๆ
3 – 4 เดือน และเนื่องจากราคายาค่อนข้างสูง (ประมาณ 2500-3000 บาทต่อครั้ง) ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง
ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ที่ผ่านมาราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้เสนอเรื่องนี้มาหลายครั้ง ในป� พ.ศ. 2555
ได้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการใช้ยา Botulinum A toxin ในการ
รักษาโรค Spasmodic dysphonia และ Blepharospasm โดยทางทีมวิจัยได้นำข้อมูลส่วนหนึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและตีพิมพ์นานาชาติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาความคุ้มค่า พบว่าเมื่อคำนวณ
การใช้ Botox ในการรักษาจะมีสัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มเท่ากับ 326,599.78 บาทและ 361,348.85
บาทต่อป�สุขภาวะจากมุมมองของรัฐบาลและมุมมองของสังคม ส่วนการใช้ Dysport นั้นจะมีสัดส่วนต้นทุน
ประสิทธิผลส่วนเพิ่มเท่ากับ 267,916.07 บาทและ 302,665.13 บาทต่อป�สุขภาวะ ทางอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักฯ มีการพิจารณาผลการศึกษาเภสัชเศรษฐศาสตร์ของยา Botulinum A toxin สำหรับข้อบ่งใช้
Blepharospasm พบว่าไม่มีความคุ้มค่าโดยต้นทุน ประสิทธิผล (ICER) อยู่ที่ 332,000 บาท/ป�สุขภาวะ
ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้ติดตามเรื่องที่นำเสนอไปและได้รับการชี้แจงจากคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติว่า ถึงแม้ว่ายา Botulinum toxin เป�นยาที่ได้รับการบรรจุเข้าใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีย่อย จ (2) สำหรับข้อบ่งชี้ Hemifacial spasm แต่ยังไม่มีข้อมูลแสดงถึงความ
คุ้มค่าของข้อบ่งชี้โรค Blepharospasm
ทั้งนี้ป�จจุบนั สถานะการณ์เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ กล่าวคือ 1) ยา Botulinum toxin มีการ
ผลิตจากหลายบริษัทและมีราคาถูกลง 2) ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านประสิทธิผลของการใช้ยา
Botulinum A toxin ในการรักษาโรค Spasmodic dysphonia และ Blepharospasm ที่ดีขึ้น และ
3) มีความเป�นไปได้ในการศึกษาข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปใน
ผู้ป่วยชาวไทย ดังนั้นการประชุมชมรมจักษุประสาทแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
สมาชิกจึงมีมติเป�นเอกฉันท์ขอให้เสนอยา Botulinum A toxin ในการรักษาโรค Spasmodic dysphonia
และ Blepharospasm ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยเห็นควรให้มี
การประเมินความคุ้มค่าของยาดังกล่าวตามบริบทที่เปลี่ยนไปข้างต้น
พร้อมทั้งเสนอข้อบ่งชี้ในด้านความ
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รุนแรงของโรค ปริมาณยา ระยะห่างในการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่ควรได้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประเทศชาติ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพและความเสมอภาค
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 326/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562)
6. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดาร เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ตามที่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่น
ทุรกันดาร โดยการออกหน่วยตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตา ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี และสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันเวลา โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 600,000 บาท เพื่อ
ดำเนินโครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดาร ณ จังหวัดเพชรบุรี
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 132/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562)
7. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนการเตรียมการเสนอเป�นเจ้าภาพจัดประชุม International Society of Ocular Oncology
(ISOO) Annual Conference 2023 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติประมาณ 250 คน ทางราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากสสปน. งบประมาณดำเนินการ
75,000 บาท โดยสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับจากการเป�นผู้สนับสนุนงานการเตรียมการเสนอตัวเป�น
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ได้แก่
- รายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลง
- ติดตราสัญลักษณ์ของสสปน.ในฐานะผู้รว่ มสนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุน
ดังกล่าวในกิจกรรมการตลาดต่างๆ พร้อมส่งภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสสปน.
- ให้สสปน.ทำการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ต่องานประชุม
และต่อประเทศไทยโดยทางอีเมล์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง
เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพและการ
บริการด้านการประชุมของประเทศต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 62/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
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2. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนในการจัดงานประชุมนานาชาติ Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress
(APAO 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสสปน.
ได้มีหนังสือตอบสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมดังกล่าว ภายในวงเงิน 2,750,000 บาท บัดนี้
งานประชุมนานาชาติ Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress (APAO 2019) ได้เสร็จสิ้น
เป�นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมเป�นจำนวน 6,714 คน ประกอบด้วย ชาวต่างชาติ 5,625 คน ชาวไทย
1,089 คน ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอส่งรายงานสรุปการจัดการประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคพื้น
เอเชียแปซิฟ�ก ครั้งที่ 34 พร้อมทั้งขอเบิกงบประมาณการสนับสนุนจากสสปน. งวดสุดท้ายอีก 50% เป�นเงิน
1,375,000 บาท โดยขอให้สสปน.สั่งจ่ายเช็คในนาม “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 145/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
3. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การแจ้งผลการประมูลสิทธิ์และขอเบิกเงินสนับสนุน ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ได้ให้การสนับสนุนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประมูลสิทธิ์เพื่อเป�น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Society of Ocular (ISOO) Annual Conference
2023
ขณะนี้การพิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพโดยคณะกรรมการนานาชาติของ ISOO ได้พิจารณาเสร็จสิ้นและ
ประกาศผลอย่างเป�นทางการแล้ว ซึ่งประเทศอินเดีย ได้ชนะการประมูลสิทธิ์และได้รับการตอบรับให้จัด
ประชุมในป� 2023 ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอเบิกเงินสนับสนุนที่ได้รับจากการประมูลสิทธิ์ครั้งนี้ จำนวน 75,000
บาท โดยขอให้สสปน.สั่งจ่ายเช็คในนาม “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 174/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562)
4. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนการเตรียมการเสนอเป�นเจ้าภาพจัดประชุม Comprehensive Cataract Conference (CCC
2020) โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,400 คน โดยเป�นชาวต่างชาติประมาณ 200 คน ทางราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากสสปน. งบประมาณดำเนินการ 60,000
บาท โดยสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับจากการเป�นผู้สนับสนุนงานการเตรียมการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ ได้แก่
- รายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลง
- ติดตราสัญลักษณ์ของสสปน.ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุน
ดังกล่าวในกิจกรรมการตลาดต่างๆ พร้อมส่งภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสสปน.
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- ให้สสปน.ทำการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ต่องานประชุม
และต่อประเทศไทยโดยทางอีเมล์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง
เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพและการ
บริการด้านการประชุมของประเทศต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 222/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562)
5. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนการเตรียมการเสนอเป�นเจ้าภาพจัดประชุม 60th Symposium of the International
Society for Clinical Electrophysiology of Vision 2022 (ISCEV Symposium 2022) โดยคาดว่าจะมี
ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน โดยเป�นชาวต่างชาติประมาณ 180 คน ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากสสปน. งบประมาณดำเนินการ 54,000 บาท โดยสิทธิประโยชน์ที่
สสปน. จะได้รับจากการเป�นผู้สนับสนุนงานการเตรียมการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ได้แก่
- รายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลง
- ติดตราสัญลักษณ์ของสสปน.ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุน
ดังกล่าวในกิจกรรมการตลาดต่างๆ พร้อมส่งภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสสปน.
- ให้สสปน.ทำการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ต่องานประชุม
และต่อประเทศไทยโดยทางอีเมล์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง
เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพและการ
บริการด้านการประชุมของประเทศต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 223/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562)
6. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนการเตรียมการเสนอเป�นเจ้าภาพจัดประชุม The 11th Asian Neuro – Ophtalmology
Society Congress 2021 (ASNOS 2021) เพื่อมาจัดในประเทศไทยในป� พ.ศ. 2564 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณ 1,150 คน โดยเป�นชาวต่างชาติประมาณ 150 คน ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากสสปน. งบประมาณดำเนินการ 45,000 บาท โดยสิทธิประโยชน์
จะได้รับจากการเป�นผู้สนับสนุนงานการเตรียมการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ที่ สสปน.
นานาชาติ ได้แก่
- รายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลง
- ติดตราสัญลักษณ์ของสสปน.ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุน
ดังกล่าวในกิจกรรมการตลาดต่างๆ พร้อมส่งภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสสปน.
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- ให้สสปน.ทำการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ต่องานประชุม
และต่อประเทศไทยโดยทางอีเมล์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง
เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพและการ
บริการด้านการประชุมของประเทศต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 275/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
8. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาความ
คุ้มค่าของยา botulinum A toxin ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา botulinum A toxin จึงขอสอบถามความคืบหน้าการพิจารณา
เรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารของคณะอนุกรรมการจริยธรรมของแพทยสภา ที่อ้างอิงถึงการใช้ยา
ดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของยา botulinum A toxin เพิ่มเติม
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 3/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562)
2. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอให้พิจารณาการผลิตและจำหน่าย
ยาขยายม่านตาอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากในป�จจุบันประเทศไทยกำลังขาดแคลนยาขยายม่านตา
phenyleprine โดยทางบริษัทที่ได้ทำการผลิตยาขยายม่านตา ได้หยุดผลิตและบริษัทที่นำเข้าไม่มียาจำหน่าย
เพื่อเป�นการแก้ไขป�ญหาอย่างเร่งด่วน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงได้ติดต่อบริษัทต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งและยินดีจะดำเนินการนำเข้าและผลิตยาขยายม่านตา เพื่อแก้ไขป�ญหาที่เกิดขึ้น ราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์ฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาปรับราคากลางของยา และปรับกระบวนการนำเข้ายา หรือกระบวนการ
อนุมัติผลิตยาดังกล่าวเป�นการเร่งด่วน เพื่อแก้ป�ญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 124/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
3. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการนำเข้ายา Tromide Plus ตามที่
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ประจำป�
งบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม
หรือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างทั่วถึง และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอ
นำเข้ายา Tromide Plus ขนาดบรรจุ 5 ml. จำนวน 24 ขวด จากประเทศเนปาล เนื่องจากยาดังกล่าวขาด
ตลาด และจำเป�นต้องใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก มูลนิธิ
พอ.สว.
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 137/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
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9. อื่นๆ
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การเข้าร่วมเป�นการเข้าร่วมเป�นอนุกรรมการร่วม ในการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบัน
ฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ WFME 2015 ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป�นผู้ตรวจประเมิน คือ 1) อ.พญ.ดวงดาว ทัศณรงค์ เป�นอนุกรรมการ
ร่วมตรวจประเมินที่รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2) อ.นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
เป�นอนุกรรมการร่วมตรวจประเมินที่รพ.ราชวิถี วันที่ 29-30 เมษายน 2562
2. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย เรื่อง การนวดตารักษาโรคทางตา โดยวิธีการนวด
ตารักษาโรคตาของจักษุแพทย์ในสังกัด เป�นวิธีการที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ไม่ปลอดภัย ไม่ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม และไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าการนวดตาสามารถรักษาโรคทางตาได้จริง รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ส่งหนังสือถึงแพทยสภาเพื่อให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนจักษุแพทย์ในสังกัด ให้งดวิธีการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 75/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
3. การขอเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำป� 2562 ตามที่สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อผู้
ที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้เสนอ รศ.พญ.จุฑาไล
ตันฑเทอดธรรม เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำป� 2562
4. การเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสมาคม ประจำป� 2562 ตามที่แพทยสมาคมจัดให้มีรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทย
สมาคมทางด้านบริหาร ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอชื่อ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา
ตำแหน่งป�จจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสมาคมทางด้าน
บริหาร ประจำป� 2562
5. สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เรื่อง
โครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นธุรกันดารอย่างเป�นระบบ
ตามที่ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ได้บริจาคเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคม ในโครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดารอย่างเป�นระบบ เพื่อแบ่งเบาภาระ
โรงพยาบาลที่ทีมผ่าตัดไปออกหน่วย ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงได้บริจาคเงินจำนวนดังกล่าว โดยมีแนว
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ทางการสนับสนุนตามโครงการที่ได้เสนอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ
ขออนุญาตเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียด ต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 302/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
6. การจัดประชุมวิชาการโดยผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำป� 2562 สืบเนื่องจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แถลงผลการตัดสินผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลประจำป� 2562 สาขา
การสาธารณสุข คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เมบี (Professor David Mabey) จากสหราชอาณาจักร)
ทางกรมการแพทย์ และ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดลฯ ให้เป�นเจ้าภาพร่วมเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เมบี มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “How to achieve on a global strategy: Theeradication of trachoma or other infectious
diseases in developing countries?” ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ
โรงพยาบาลราชวิถี
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 330/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562)
7. ตอบหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ไปยังโรงพยาบาลและสถาบันต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์
1) พญ.ชนัฐ นิธิธนภัทร ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
2) พญ.อุษณีย์ สีพงษ์พันธ์ ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
3) พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์ ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
4) พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก ได้รับใบประกาศนียบัตรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
5) พญ.ปรียจรรย์ เหล่าไทย ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
6) พญ.อรสิริณ กิจดาวรุ่ง ได้รับใบประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
7) พญ.พนิดาพร ศัลยพงษ์ ได้รับใบประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
8) พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก ได้รับใบประกาศนียบัตร อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
9) พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์ ได้รับใบประกาศนียบัตร อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
10) นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์ ได้รับใบประกาศนียบัตร อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
11) พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร ได้รับใบประกาศนียบัตร อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
12) พญ.เพชรลดา ภิญโญเศรษฐ์ ได้รับใบประกาศนียบัตร อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
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