รายงานกิจกรรมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
มกราคม – ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
1. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
1) ดำเนินการส่งผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยเผยแพร่ใน Academy Express-Asia Pacific Edition
ป� 2563 จำนวน 30 เรื่อง
2) พิจารณาให้ทุนแก่แพทย์ประจำบ้านที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการในต่างประเทศ ป� 2563
- Poster presentataion ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 7 ทุน
- Oral presentation ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 1 ทุน
รวมจำนวน 8 ทุน เป�นจำนวนเงิน 90,000 บาท
3) พิจารณาให้ทุนแก่แพทย์ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการประจำป� ของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย
- ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการป� 2563 จำนวน 4 ทุนๆละ 20,000 บาท
(วารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor >1 ทุนละ 20,000 บาท)
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในจักษุเวชสาร จำนวน 12 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
รวมจำนวน 16 ทุน เป�นจำนวนเงิน 200,000 บาท
4) จัดการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน ในงานประชุมวิชาการประจำป�ของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลงานวิจัยที่ส่งประกวด 26 เรื่อง ผลงาน Free papers 22 เรื่อง และ
Posters 24 เรื่อง รวมจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 72 เรื่อง
5) รวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Indexed journal เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย
2. การจั ด หาผู ้ ร ั บ รางวั ล ต่ า งๆ ในงาน ICO, AAO, APACRS, APAO, Korean Ophthalmological
Society
ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์สมาชิก สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ
ประชุม และรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ
3. การให้ทุนสนับสนุนสมาชิกผลิตตำราทางด้านจักษุวิทยา
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนสมาชิกผลิตตำรา เล่มละ 50,000 บาท จำนวน .... ดังนี้
1) กระจกตาอักเสบจากเชื้อรา (Fungal Keratitis)
2) แนวทางปฏิบัติในการดูแลป�ญหาน้ำตาไหล (ศรีนครินทร์วิโรฒ)
3) ตำราจักษุวิวัฒน์ เล่ม 2 (ธรรมศาสตร์)
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4. การพิจารณาข้อจริยธรรม
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแพทยสภา ป� 2563 จำนวน 3 เรื่อง
การดำเนินงานและกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
1. กรมการขนส่งทางบก
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค เรื่อง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับใบขับขีร่ ถโดยสารสาธารณะ โดยทางราชวิทยาลัยฯ มีความเห็นดังนี้
1) เห็นด้วยกับระดับสายตาทีเ่ ท่ากับหรือดีกว่า 20/40 ในตาทัง้ สองข้าง โดยอาจใช้แว่นหรือเลนส์
ช่วยได้จากการตรวจด้วย Snellen Chart แต่ควรมีการสลับตัวเลขเพือ่ ป้ องกันการท่องจํา
2) การตรวจการเห็นสี ควรกําหนดให้ตรวจด้วยเครื่องทดสอบสัญญาณไฟทีก่ รมการขนส่งทางบก
ใช้อยู่
เท่านัน้ ไม่ใช้แผ่นภาพทดสอบเพราะเป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ม่มกี ารวิจยั ทดสอบรับรอง
โดยเครื่องทดสอบ
สัญญาณไฟต้องจัดทําให้ได้มาตราฐาน สีไม่เพีย้ น ความเข้ม
ความสว่างเหมือนสัญญาณไฟจริง ทดสอบห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร อ่านสีละ 3 ครัง้ ถูก 2 ใน 3
ครัง้ ถือว่าผ่านการทดสอบ
3) การตรวจลานสายตา ควรเปลีย่ นแนะเป็ นสัญลักษณ์เช่น ตัว O กับตัว X สีขาวหรือสีดาํ ไม่ควร
ใช้สแี ดงเขียวเหลือง
เพราะไม่เคยมีงานวิจยั ทีท่ ดสอบลานสายตาด้วยสีแดงเขียวเหลือง
แม้กระทังในคนปกติ
่
จึงอาจให้ผลการทดสอบลานสายตาผิดพลาดไป สําหรับลานสายตาทีถ่ อื
ว่า ผ่านการทดสอบ นอกจากนัน้ ความกว้างลานสายตาทีถ่ อื ว่าผ่าน การทดสอบอาจกําหนด
เช่นเดียวกับการทดสอบผูพ้ กิ ารทางตาคือ ลานสายตาแนวนอนอย่างน้อย 120 องศา และ
แนวตัง้ อย่างน้อย 20 องศา โดยใช้วสั ดุทดสอบสีขาวขนาด 3 มิลลิเมตรทีร่ ะยะห่าง 0.33 เมตร
โดยสรุปมี 3 กลุ่มโรคตาทางทีอ่ าจเป็ นข้อจํากัดในการขอใบอนุญาตขับขีร่ ถทุกประเภท
1) โรคทางตาที่ ทํ า ให้ ร ะดับ การมองเห็ น (Visual Acuity=VA) น้ อ ยกว่ า ระดับ ที่กํ า หนด เช่ น
โรคต้อกระจก โรคแผลเป็ นทีก่ ระจกตา โรคจอประสาทตาเสือ่ ม เป็ นต้น
2) ภาวะการพร่ อ งการเห็นสีท่ีรุนแรงและไม่ ผ่ านการตรวจด้วยเครื่องทดสอบสัญ ญาณไฟตาม
เกณฑ์ทก่ี ําหนด
3) โรคทางตาทีท่ ําให้เสียลานสายตาและเหลือลานสายตาน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด เช่น โรคสมอง
ทีก่ ระทบกับการมองเห็น โรคต้อหิน เป็ นต้น
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 62/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563)
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2. กรมบัญชีกลาง
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอของงานทันตกรรม โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในการเพิ่มคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ในรหัสอุปกรณ์ 2008 (Customized eye prosthesis)
และ 2009 (Customized conformer) และเพิ่มรหัสอุปกรณ์ สำหรับงาน Orbital Prosthesis ไปยัง
กรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับสิทธิการเบิกที่ควรจะเป�น ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ราชวิ ทยาลัย จักษุแ พทย์ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป� ซ.ศูน ย์ว ิจั ย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง เข้าร่วม
ประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าว
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 115/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563)
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3. กระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และปลัดกระทรวงการคลัง ขอให้พิจารณาการ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรักษาดวงตา รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกจักษุ
แพทย์เรื่องการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี
เรียนเชิญครอบครัวข้าราชการ บำนาญ - ประจำการทุกหน่วยงาน เข้ารับบริการตรวจ-รักษาดวงตา
“โครงการโลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นั้น ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการประชาสัมพันธ์ และการบริการดังกล่าว
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 10/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
ราชวิถี จัดการบรรยายโดยวิทยากรผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำป� 2562
สาขาการสาธารณสุข คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เมบี (Professor David Mabey) จาก
สหราชอาณาจักร ซึ่งเป�นผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคติดต่อ และภาควิชาวิจัยคลินิก วิทยาลัยสุขภาพ และ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.
หัวข้อเรื่อง “How to achieve on a global strategy: The eradication of trachoma or other
infectious diseases in developing countries?” ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 12 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 16/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563)
3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียน อธิบดีกรมการแพทย์ ผ่านผูอ้ ํานวยการกอง
วิชาการแพทย์ เพือ่ ขอรับการสนับสนุ นการประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Annual Congress on
Controversies in Ophthalmology: Asia-Australia (COPHy AA 2020) ระหว่างวันที่ 14 – 15
กุมภาพันธ์ 2563
ณ Millennium Hilton Bangkok สําหรับค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ
จักษุแพทย์ แพทย์ประจําบ้านพยาบาล นักทัศนมาตร และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวนรวม
103 ราย เป็ นจํานวนเงิน 508,723.50 บาท (ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยยีส่ บิ สามบาทห้าสิบสตางค์)
โดยสังจ่
่ ายเช็คในนาม “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 33/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563)
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4. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียน ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดแพทย์ผรู้ บั ทุน เรื่องขอ
อนุมตั แิ พทย์ผสู้ มัครรับทุนเข้าร่วมกลันกรองผู
่
ร้ บั ทุนจักษุวทิ ยา ตามที่ ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้
ประกาศเปิ ดรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ประจําปี การศึกษา 2564 รอบที่
1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2563 โดยให้สมัครทางเว็บไซต์ www.cpird.in.th >
Residency training เพือ่ ให้ทุกภาคส่วนได้พจิ ารณาแพทย์ผสู้ นใจสมัครรับทุนแพทย์ประจําบ้าน
สาขาจักษุวทิ ยาร่วมกัน อันทีจ่ ะส่งผลดีให้กบั กระบวนการคัดเลือกและกระบวนการรับสมัครแพทย์
ประจําบ้านสาขาจักษุวทิ ยาให้ไปในทิศทางร่วมกันได้ดที ส่ี ุด ทางคณะกรรมการร่วมโดยมี ราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานเขตสุขภาพจักษุ 12 เขต และผูแ้ ทนสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้าน สาขาจักษุวทิ ยา 11 สถาบัน
จึงได้จดั การพบปะสนทนาเพือ่ กลันกรองผู
่
ร้ บั
ทุนจักษุวทิ ยา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ท่ี 15 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วจิ ยั ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่
กรุงเทพฯ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 106/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
5. ราชวิทยาลัยจัก ษุ แ พทย์ฯ สรุ ปข้อ มูล ส่ง หนัง สือ เรียน รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อ
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ ราชวิทยาลัย
จักษุ แพทย์ แห่งประเทศไทย ตามแนวทางบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ และ
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายร่วมกันในการพัฒนาระบบจักษุของประเทศไทยให้เป�นไปอย่างยั่งยืน และ
บูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในบริบทของแต่ละภาคส่วน และได้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ หัวหน้าสถาบันโรงเรียนแพทย์ 11 สถาบัน ประธาน
คณะกรรมการเขตสุขภาพ สาขาตา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประธานเขตสุขภาพ สาขาตา
และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 174/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563)
6. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนอธิบดีกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ เพือ่ ขอให้
ตรวจสอบการเผยแพร่วดิ โี อการรักษาโรคต้อ ด้วยวิธกี ารบ่งต้อด้วยหนามหวาย โดยในปั จจุบนั
พบว่ายังมีการเผยแพร่วธิ กี ารรักษาโรคต้อดังกล่าวในสือ่ ออนไลน์ โดยทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ
มีความห่วงใยต่อสุขภาพตาของประชาชน จึงขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพช่วยตรวจสอบและ
ดําเนินการแจ้งไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 233/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
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4. กลุ่มสถาบันฝ�กอบรม
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม
2563 เวลา 12.00-16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 8 มกราคม
2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
4. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม
2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
5. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกลางการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 23
พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00-16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
6. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อขอ
ข้อสอบ MCQ สำหรับนำมาคัดเลือกใช้ในการสอบ Basic science และการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำป�
2563 โดยมีการจัดสอบดังนี้
1) การสอบBasic sciences ประจำป� 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
2) การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯประจำป� 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 14/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563)
7. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ
สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองจักษุกรรมโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่องการตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อขอเป�ดฝ�กอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจำบ้าน ตามมติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ (อฝส.) สาขาจักษุวิทยา เมื่อวันที่
27 กันยายน 2562 ให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อให้คำแนะนำสถาบันขอ
เป�ดใหม่ ก่อนการประเมินหลักสูตรและประเมิน SAR รวมถึงศักยภาพการฝ�กอบรมตามเกณฑ์ WFME
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.โดยมีรายนาม
คณะกรรมการ ดังนี้

6|Page

1) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบ สาขาจักษุวิทยา
2) รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ อนุกรรมการ
3) พอ.ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม อนุกรรมการ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 26/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563)
8. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุ
วิทยา เรื่อง การประกาศศักยภาพของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของทุกสถาบัน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ขอให้
ทุกสถาบันทำจดหมายแจ้งศักยภาพของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กลับมายังราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป� เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทราบจำนวน
ศักยภาพของแต่ละสถาบัน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 41/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)
9. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนประธานมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติใน
พระราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง กองทุนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิม
พระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยทางราชวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ยังคงเป�ดกองทุนนี้ไว้อยู่ในมูลนิธิ
วชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ฯ ต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 60/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)
10. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพือ่ ขอ
ข้อสอบ MCQ สำหรับนำมาคัดเลือกใช้ในการสอบ Basic science และการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำป�
2563 โดยมีการจัดสอบดังนี้
1) การสอบBasic sciences ประจำป� 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
2) การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯประจำป� 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 14/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563)
11. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรม สาขาจักษุวิทยา เรื่องขอเลื่อน
กำหนดการสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำป� 2562 เนื่องจากได้มีการประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ขอความร่วมมือ
ให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการรวมตัวในที่ชุมชนโดยไม่จำเป�น เพื่อสนองนโยบายการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมทุกท่าน ทาง
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำป� 2562
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จากกำหนดการเดิมคือ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยขอเลื่อนกำหนดการสอบออกไปอีกระยะหนึ่ง
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 80/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563)
12. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหนังสือเรียนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เพื่อให้ความเห็นเรื่องการเลื่อนเป�ดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุ
วิทยาเด็กและตาเข ตามที่ หน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข ขอหารือเรื่องการเลื่อนเป�ดการเรียนการสอน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 นั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ�กอบรมและสอบสาขาจักษุวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติให้ความเห็นใน 3 ประเด็น
ดังนี้
1) หากสามารถเป�ดฝ�กอบรมได้ตามปกติ ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ควรให้การฝ�กอบรมในส่วนของ
ทฤษฎีก่อน ทั้งนี้ในส่วนของหัตถการที่จำเป�นนั้น เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นสามารถฝ�กอบรมส่วนหัตถการ
ให้ครบตามกำหนด
2) หากสถานการณ์การระบาดไม่ดีขึ้นนับจากนี้ อาจชะลอการฝ�กอบรมไปเริ่มในเป�นเดือน กรกฎาคม
ป� พ.ศ. 2564
3) หากจำเป�นต้องเลื่อนเป�ดการฝ�กอบรมไปประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งป�ฝ�กอบรมจะสิ้นสุด
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น จะทำให้สถาบันไม่สามารถรับผู้ฝ�กอบรมคนใหม่ได้ในเดือน
กรกฎาคม ป� พ.ศ. 2564 เพื่อไม่ให้เกิดป�ญหาเรื่องการฝ�กอบรมเกินศักยภาพการฝ�กอบรม (1 ตำแหน่ง
ต่อป�) ทั้งนี้ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้สมัครและต้นสังกัดทราบล่วงหน้า
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 86/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563)
13. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหนังสือเรียนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด เพื่อประสานงานในการจัดสอบ Clinical science course in
Ophthalmology สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นป�ที่ 3 ได้ทดลองใช้ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พศ.2563 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายนามดังนี้
1) ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ ประธานศูนย์สอบ
2) รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี
ผู้ดำเนินการจัดสอบ
3) ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี
อาจารย์คุมสอบ
4) อ.พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์ อาจารย์คุมสอบ
5) คุณ อรวรรณ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการสอบ
6) คุณ จุฑามาศ ฉิมอินทร์
เจ้าหน้าที่ประสานงานการสอบ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 90/2563 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563)
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14. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหนังสือ เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเชิญบุคลากรใน
สังกัด คุมสอบและประสานงานในการจัดสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำป� พ.ศ.2563 ดังนี้
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พศ.2563 เวลา 7.00-15.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง623 ชั้น6 อาคาร
ศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายนามดังนี้
1) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานการจัดสอบ
2) รศ.นพ.ป�ติพล ชูพงศ์
อาจารย์คุมสอบ
3) ผศ.พญ.โสมนัส ถุงสุวรรณ อาจารย์คุมสอบ
4) คุณ ญาดานุช ธนะลำพองผล เจ้าหน้าที่ประสานงานการสอบ
5) คุณ นพพร สำเนียงดี
เจ้าหน้าที่ประสานงานการสอบ
6) รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ เป�นประธานศูนย์สอบ ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พศ.2563 เวลา 6.00-13.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป� รายนามดังนี้
1) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว กรรมการสอบ Oral
2) รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ กรรมการสอบ Oral
3) รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ กรรมการสอบ Oral
4) รศ.พญ.ณัฐพร เทศะวิบุล กรรมการสอบ Oral
5) รศ.นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ อาจารย์ผู้ช่วยคุมสอบ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 116/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
15. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องอนุมัติ
รับรองการฝ�กอบรมของแพทย์วิเทศในสถาบันต่างประเทศ เป�นแบบกิจกรรมเลือก (elective) โดยทาง
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ และคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ ได้มีมติให้ Dr. Chencho Gem
ฝ�กอบรมกับสถาบันในประเทศภูฏาน เป�นแบบกิจกรรมเลือกในระยะเวลา 3 เดือน ตามเกณฑ์หลักสูตร
การฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา หลังจากนั้นให้ถือเป�นการลาเรียน ตามระเบียบของ
สถาบัน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 186/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563)
16. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝ�กอบรมสาขาจักษุวิทยา เพื่อขอ
รวบรวมรายชื่ออาจารย์แพทย์แยกตามอนุสาขา สำหรับเก็บเป�นข้อมูลในการดำเนินการกิจกรรมของราช
วิทยาลัยฯ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 200/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563)

9|Page

17. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ดำเนินการจัดพิมพ์จักษุเวชสารป�ที่ 33 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562 และส่งมอบให้ห้องสมุดสถาบันฝ�กอบรมทั่วประเทศ เพื่อเป�นสื่อกลางในการเผยแพร่และ
กระตุ้นให้เกิดผลงานทางวิชาการของสมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน และเพื่อใช้เป�นประโยชน์
ต่ออาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจต่อไป
18. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ เรื่องแจ้งกำหนดการตรวจประเมินสถาบันเพื่อขอเป�ดหลักสูตรฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา
จักษุวิทยา ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-15.00 น. ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ�กอบรมและสอบฯ (อฝส.) สาขาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสถาบันฯ รายนามคณะกรรมการดังนี้
1) รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
ประธานกรรมการ
2) พอ.ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม
กรรมการ
3) อ.พญ.ดวงดาว ทัศณรงค์
กรรมการ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 197/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
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5. ทัศนมาตรศาสตร์
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ เรื่องขออนุมัติการจัดอบรมวิชาการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื ่ อง
Teaming up for Refraction ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
โดยให้ตระหนักถึงการป้องกันและดูแลผู้ป่วย และเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลผู้
มีป�ญหาด้านสายตา โดยจัดโครงการตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโลตัส 3 – 4
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ พิจารณาเห็นว่าการจัด
โครงการดังกล่าวเป�นประโยชน์ กับนักทัศนมาตร และเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักทัศนมาตร์ที่
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 169/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ เรื่องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ
นักทัศนมาตรศาสตร์หัวข้อหลักเรื่อง “Teaming up for Refraction” ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน
2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมวิชาการ จำนวน 76 คน รับคะแนน
การศึกษาต่อเนื่องของนักทัศนมาตรศาสตร์ จำนวน 5 หน่วยกิต
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 224/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563)
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6. แพทยสภา
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เพื่อแจ้ง
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ประจำป� 2563
โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้
1) กำหนดการรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563
2) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวุฒิบัตร และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
3) เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
โดยโอนเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุฯ เลขที่บัญชี 028-2-00851-5 ธนาคารกสิกรไทย
4) กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป�
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 30/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เรื่องขออนุมัติ
การลาออกของแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ในป�การฝ�กอบรม 2562 จำนวน 1 ท่าน รายนาม คือ
พญ.ศุภวงษ์เดือน ทองจันทร์ ชั้นป�ที่ 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้นสังกัดโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีป�ญหาทางสุขภาพ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 32/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563)
3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มศักยภาพการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุ
วิทยา โดยทางราชวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝ�กอบรม สาขาจักษุวิทยาเสร็จ
สิ้นแล้ว และได้รับการรับรองมาตรฐานการฝ�กอบรมและคุณภาพการฝ�กอบรมความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทั้ง 11 สถาบันเรียบร้อยแล้ว และได้รับทราบมติจาก
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝ�กอบรม สาขาจักษุวิทยา เห็นสมควรให้ ภาควิชาจักษุ
วิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มศักยภาพจากป�ละไม่เกิน 7 ตำแหน่ง เป�นป�ละ
ไม่เกิน 9 ตำแหน่ง ได้ตั้งแต่ป�การฝ�กอบรม 2564 เป�นต้นไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 74/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563)
4. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการลาออก
ของแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข) สาขาจักษุวิทยา ในป�การการฝ�กอบรม 2563 จำนวน
1 ท่าน คือ พญ.สิริมาศ ประทุม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากย้ายถิ่นฐานและ
ประกอบอาชีพอื่น
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(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 79/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
5. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เพื่อส่งรายชื่อ
แพทย์ประจำบ้านผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาจักษุวิทยา ประจำป� 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 และวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
โดยทางราชวิทยาลัยฯ ประเมินคุณสมบัติพบว่าผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร มีจำนวน 74 คน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 98/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)
6. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนประธานคณะอนุกรรมเลือกตั้งแพทยสภา วาระ
พ.ศ.2564 – 2566 เรื่องประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา โดยทาง ราชวิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ บนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นไลน์ของสมาชิก
เรียบร้อยแล้ว
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 103/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)
7. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องการพิจารณาวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก โดยทางราชวิทยาลัย
มีหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ซึ่งรับแพทย์ที่ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบ
การณ์ในเวชปฏิบัติเป�นเวลา 1 ป� หลังจากได้รับคุณวุฒิแพทยศาสตร์บณฑิต ทางราชวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้ วว. สาขาจักษุวิทยา มีความรู้ในด้านวิชาการและการทำงานวิจัยที่จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ จึงเห็นสมควรให้
สกอ. พิจารณาคุณวุฒิ วว. สาขาจักษุวิทยา มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกอย่างเป�นทางการ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยที่จะจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 105/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
8. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เรื่องขออนุมัติ
การลาออกของแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ในป�การฝ�กอบรม 2562 จำนวน 1 ท่าน รายนาม คือ
นพ.ชาคริสต์ ตู้จินดา ชั้นป�ที่ 1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 4 เนื่องจากมีป�ญหา
ทางสุขภาพ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 120/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563)
9. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งรายงานผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา
ประจำป� 2563 เรียนเลขาธิการแพทยสภา โดยได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ เมื่อวันที่ 29
มิ ถุ น ายน และ 3 กรกฎาคม 2563 เป�น ที่เรีย บร้อยแล้ว มีผ ู้เข้าสอบจำนวน 74 คน โดยมีมติการ
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ประเมินผลสอบ คือ สอบผ่านสมบูรณ์ 71 คน และ สอบไม่ผ่าน 3 คน ทางคณะกรรมการอฝส.สาขาจักษุ
วิทยา มีมติให้แพทย์ที่ผลคะแนนสอบไม่ผ่าน ทำการสอบข้อเขียนปรนัยใหม่ โดยทางราชวิทยาลัยฯ จะ
รายงานผลการประเมินครั้งที่ 2 ให้ทางแพทยสภาพทราบต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 132/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
10. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เรือ่ งขออนุมัติการสอบ
เพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำป� 2563 ให้แก่ พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ ซึ่งได้รับ
วุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา จากต่างประเทศแล้ว จึงใคร่ขอรับหนังสืออนุมัติบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ของ
ประเทศไทย โดยทางคณะกรรมการอฝส. สาขาจักษุวิทยา ได้พิจารณาตามระเบียบของแพทยสภาแล้ว
มีมติในที่ประชุมเห็นควรให้ พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ ได้รับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ โดยจะ
กำหนดการสอบให้แล้วเสร็จ ก่อนเดือนธันวาคม 2563 หลังจากได้รับการอนุมัติการสอบจากแพทยสภา
แล้ว และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสอบ รายนามดังนี้
1) รศ.นพ ภฤศ หาญอุตสาหะ
ประธานการสอบ
2) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
กรรมการสอบ
3) ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ กรรมการสอบ
4) พ.อ. ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม
กรรมการสอบ
5) รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี
กรรมการสอบ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 154/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563)

11. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์พิจารณาแนวปฏิบัติการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและการใช้เซลล์บำบัดในโรคทางกระจกตา
และผิวดวงตา ซึ่งในป�จจุบัน ได้มีการพัฒนาการใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษาโรคของกระจกตาและผิว
ดวงตาบางโรค ได้เป�นผลสำเร็จเป�นที่ประจักษ์ และในประเทศแถบยุโรปมีการยอมรับการรักษาดังกล่าว
เป�นมาตรฐานแล้ว ทางชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ในสังกัดราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักฐานและข้อแนะนำ รวมถึงได้ร่างแนว
ปฏิบัติเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและการใช้เซลล์บำบัดในโรคทางกระจกตาและผิวดวงตา เพื่อให้
การรักษาดังกล่าวได้รับการยอมรับเป�นการรักษาที่เป�นมาตรฐาน อันจะเป�นประโยชน์กับผู้ป่วย
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 173/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563)
12. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนเลขาธิการแพทยสภาและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องขอ
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ ตามที่แพทยสภาโดย
สถาบันส่งเสริมจริยธรรมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
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การแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.รุ่นที่ 9) ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอส่ง รศ.พญ.มัญชิมา
มะกรวัฒนะ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 177/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)
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7. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อขอทราบข้อมูลตามที่โครงการป้ องกันตาบอดของไทย และ Service plan จักษุวทิ ยา
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ ป็ นสมาชิ ก ของ IAPB (International Agency for Prevention of
Blindness) ซึง่ ตัง้ มาตัง้ แต่ปี 1999 เป็ นองค์กรเอกชนทํางานร่วมกับองค์การอนามัยโลกในโครงการ
The Right to Sight vision 2020 มีวตั ถุประสงค์ให้ประชากรทุกคนมีสทิ ธิมี์ สายตาดีในปี ค.ศ. 2020
โดยกระตุน้ ให้ประชากรทุกคนในประเทศตระหนักถึงสุขภาพตา พยายามกระจายบุคลากรทางตาให้
ทัวถึ
่ ง รวมทัง้ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมในแต่ละชุมชนป้ องกันและรักษาโรคตาทีร่ กั ษาได้
เพือ่ จะลดจํานวนคนตาบอดทีป่ ้ องกันได้โดยดําเนินการร่วมกับสาธารณสุขมูลฐาน การดูแลรักษาตา
เบือ้ งต้น ในทุกระดับของสาธารณสุข
ทัง้ นี้ ในประเทศไทยได้ใ ห้ค วามร่ ว มมือ รวมทัง้ มีก ารส่ง ข้อ มูล การให้บ ริก ารทางตาใน
ประเทศไทย มาโดยตลอด ในปี 2020 องค์กร IAPB ได้ประสานขอข้อมูลมา โดยทางคณะทํางาน
จักษุ สาธารณสุข จะจัดทํา Country Report ตามที่เคยดําเนินการมาต่อไป โดยมอบหมายให้
ผศ.พญ.วัฒนี ย์ เย็นจิต ร คณบดีค ณะทัศ นมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัง สิต และกรรมการราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ เป็ นผูป้ ระสานงานและขอรับข้อมูลดังกล่าว เพือ่ จัดทํารายงานต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 164/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563)
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8. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เรื่องการดำเนินงาน โครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดารอย่างเป�นระบบ รอบที่ 1
ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ให้การสนับสนุนโครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดาร
อย่างเป�นระบบ เป�นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท แก่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา
สังคม นั้น ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอส่งภาพถ่ายและรายงานการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้
1) โครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดารอย่างเป�นระบบ ให้กับมูลนิธิ พอ.สว. ได้รับเงิน
สนับสนุนโครงการ จำนวน 3,500,000 บาท
2) โครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดารอย่างเป�นระบบ ให้กับ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 1,500,000 บาท
3) กลุ่มจักษุแพทย์จิตอาสา จักษุพัฒนา ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ไม่พร้อมออกหน่วยในโครงการดังกล่าว
และไม่ได้รับเงินสนับสนุน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 46/2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อ
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดารอย่างเป�นระบบ ตามที่
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคตาในถิ่นทุรกันดารอย่างเป�น
ระบบ เป�นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ทำให้โครงการต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอ
ขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้สามารถออกหน่วยตรวจรักษาโรคตาได้ตาม
เป้าหมาย โดยจะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายน 2564
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 232/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563)
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9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่องขอรับการสนับสนุนการเตรียมการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ the Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS
2025) เพื่อมาจัดในประเทศไทย ในป� 2025 (พ.ศ. 2568) ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,850
คน เป�นชาวต่างชาติประมาณ 900 คน โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เป�นจำนวนเงิน
240,000 บาท โดยสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับจากการเป�นผู้สนับสนุนงานการเตรียมการเสนอตัว
เป�นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ได้แก่
- รายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลง
- ติดตราสัญลักษณ์ของสสปน.ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การ
สนับสนุนดังกล่าวในกิจกรรมการตลาดต่างๆ พร้อมส่งภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสสปน.
- ให้สสปน.ทำการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ต่องาน
ประชุมและต่อประเทศไทยโดยทางอีเมล์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพ
และการบริการด้านการประชุมของประเทศต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 1/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่องการแจ้งผลการประมูลสิทธิ์และขอเบิกเงินสนับสนุน ตามที่
สสปน. ได้ให้การสนับสนุนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประมูลสิทธิ์เพื่อเป�นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Comprehensive Cataract Conference (CCC 2020) ขณะนี้การ
พิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพโดยคณะกรรมการนานาชาติของ CCC ได้พิจารณาและประกาศผล
อย่างเป�นทางการเป�นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประเทศไทย ได้ชนะการประมูลสิทธิ์และได้รับการตอบรับให้จัด
ประชุมดังกล่าวในป� 2020 ณ กรุงเทพมหานคร ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอเบิกเงินสนับสนุนที่
ได้รับจากการประมูลสิทธิ์ครั้งนี้ จำนวน 60,000 บาท โดยขอให้ สสปน.ทำการสั่งจ่ายเช็ค
ในนาม
“ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 5/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563)
3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่องการแจ้งผลการประมูลสิทธิ์และขอเบิกเงินสนับสนุน ตามที่
สสปน. ได้ให้การสนับสนุนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประมูลสิทธิ์เพื่อเป�นเจ้าภาพ
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จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 60th Symposium of the International Society for Clinical
Electrophysiology of Vision 2022 (ISCEV Symposium 2022) ขณะนี้การพิจารณาคัดเลือกประเทศ
เจ้าภาพโดยคณะกรรมการนานาชาติของ ISCEV ได้พิจารณาและประกาศผลอย่างเป�นทางการแล้ว ซึ่ง
ประเทศญี่ปุ่น ได้ชนะการประมูลสิทธิ์และได้รับการตอบรับให้จัดประชุมในป� 2022 ทางราชวิทยาลัยฯ จึง
ขอเบิกเงินสนับสนุนที่ได้รับจากการประมูลสิทธิ์ครั้งนี้ จำนวน 54,000 บาท โดยขอให้สสปน.สั่งจ่ายเช็คใน
นาม “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 6/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563)
4. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่องการแจ้งผลการประมูลสิทธิ์และขอเบิกเงินสนับสนุน
ตามที่ สสปน. ได้ให้การสนับสนุนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประมูลสิทธิ์เพื่อเป�น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th Asian Neuro – Ophtalmology Society
Congress 2021 (ASNOS 2021) ขณะนี้การพิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพโดยคณะกรรมการ
นานาชาติของ ISCEV ได้พิจารณาและประกาศผลอย่างเป�นทางการแล้ว ซึ่งประเทศไทย ได้ชนะการ
ประมูลสิทธิ์และได้รับการตอบรับให้จัดประชุมในป� 2022 ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอเบิกเงินสนับสนุนที่
ได้รับจากการประมูลสิทธิ์ครั้งนี้ จำนวน 45,000 บาท โดยขอให้สสปน.สั่งจ่ายเช็คในนาม “ราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 7/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563)
5. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งรายงานผลการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
Santen Vision Summit 2020 เรียนผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร โดย
ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสสปน. โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติ Santen Vision Summit
2020 ได้เสร็จสิ้นลงเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็ นจํานวน 196 คน ประกอบด้วย
ชาวต่างชาติ 153 คน ชาวไทย 43 คน
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 54/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
6. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่องขอรับการสนับสนุนการเตรียมการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ the Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS
2025) เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ทำให้การประชุม APACRS
2020 เลื่อนการจัดออกไปเป�นป� 2021 ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพครั้งต่อไป ในที่ประชุม
กรรมการ APACRS ในรูปแบบ teleconferrence ประมาณเดือนมิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคม 2563 นี้
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ทาง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ เป�นจำนวนเงิน 240,000
บาท โดยสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับจากการเป�นผู้สนับสนุนงานการเตรียมการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพ
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ได้แก่
- รายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลง
- ติดตราสัญลักษณ์ของสสปน.ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การ
สนับสนุนดังกล่าวในกิจกรรมการตลาดต่างๆ พร้อมส่งภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสส
ปน.
- ให้สสปน.ทำการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ต่องาน
ประชุมและต่อประเทศไทยโดยทางอีเมล์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง
เพื่อนำมาพัฒนา
ศักยภาพและการบริการด้านการประชุมของประเทศต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 99/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)
7. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่องขอรับการสนับสนุนการเตรียมการเสนอตัวเป�นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ 8th Asia Cornea Society Scientific Meeting (ACS2022) เพื่อมาจัดในประเทศไทย
ในป� 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน เป�นชาวต่างชาติประมาณ 200 คน โดยขอรับ
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เป�นจำนวนเงิน 150,000 บาท หากชนะการประมูลสิทธิ์ สมาคมจะ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม จำนวน 150,000 บาทตามหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนของ สสปน. และ
ทางราชวิทยาลัยฯ ขอไม่รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศไทยไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป�นเจ้าภาพการจัดประชุม
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 235/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563)
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10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา รายงานความคืบหน้าการผลิตและจำหน่ายยาขยายม่านตา ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ขอ
พิจารณาปรับราคากลางของยา และปรับกระบวนการนำเข้ายา หรือกระบวนการอนุมัติผลิตยาขยายม่าน
ตา phenyleprine ดังกล่าวเป�นการเร่งด่วน เนื่องจากประเทศไทยกำลังขาดแคลน ทางราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์ฯ จึงขอแจ้งความคืบหน้าการผลิตและการจำหน่ายยาดังกล่าวจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ดังนี้
1) หสน. กวงเตี่ยง ดิสเป�นซารี่ (พร้อมจำหน่าย) ชื่อสินค้า Neosynephrin-Pos 10% 10 ml.
2) บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (พร้อมจำหน่ายเดือนมีนาคม 2563)
ชื่อสินค้า Mydria mac (Tropicamide 0.8% + Phenylephrine 5%)
3) บริษัท สยามเภสัช จำกัด (ในเครือกลุ่ม บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด) (พร้อมจำหน่าย)
ชื่อสินค้า PHEZ® 2.5% / Phenylephrine HCl 2.5% Ophthalmic Solution และ
PHEZ® 10% / Phenylephrine HCl 10% Ophthalmic Solution
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 47/2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียน ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติ
เพื่อส่งแบบฟอร์มแสดงความเห็นสำหรับการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญรายการยา
สำหรับการเสนอปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 81/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563)
3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพื่อรายงานการโฆษณาข้อมูลอันเป�นเท็จของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Vizumin เนื่องจากพบว่ามี
การเผยแพร่ข้อมูลอันเป�นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และใช้ชื่อของสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
แอบอ้างประกอบการโฆษณาเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 182/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563)
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11. อื่นๆ
การดำเนินงานและกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนประธานชมรมกระจกตาและแก้ไขสายตา
ผิดปกติแห่งประเทศไทย เพือ่ เชิญประชุมปรึกษาหารือประเด็นการสังจ่
่ ายคอนแทคเลนส์ ในวันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ สํานักงานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก
ราชวิทยาลัยฯ ได้รบั ข้อร้องเรียนจากสมาชิก ในประเด็นทีส่ มาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่ง
ประเทศไทย สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกันจัดทํามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒวิ ชิ าชีพ ช่างแว่นตา ซึง่ ราชวิทยาลัยฯ และ ผูแ้ ทนนักทัศนมาตร เห็นว่าการกระทําใด ๆ
ทีอ่ าจมีผลต่อสุขภาพประชาชน ควรมีการควบคุม และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ยังพบว่าวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร ได้ออกวุฒบิ ตั รการผ่านการอบรมหลักสูตร การวัดสายตาเพือ่ สังจ่
่ ายคอนแทค
เลนส์ ซึง่ ทัง้ 2 กรณีดงั กล่าวอาจจะฝ่ าฝืนกฎหมายควบคุมในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์
และสังจ่
่ ายคอนแทคเลนส์ และเรื่องสุขภาวะของประชาชนโดยรวม
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 69/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563)
2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อขอให้
ตรวจสอบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ ดีคอนแทค พลัส และ ไซตา พลัส เนื่องจากได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง 2 ชนิดได้โฆษณาว่า ผู้ที่รับประทานจะสามารถหายจาก
โรคตาได้ ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และอาจทำให้โรคที่เป�นอยู่มีอาการที่รุนแรงมาก
ขึ้น ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้ช่วยตรวจสอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ลูทีน ซีแซนทีน
วิตามิน บี2 วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน ว่ามีส่วนผสมดังกล่าวในผลิตภัณฑ์หรือไม่ และมีส่วนผสมที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่รับประทาน เช่น เชื้อราหรือสารอันตรายอื่นหรือไม่
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 91/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนคณะอนุกรรมการวิชาการสินค้าและ
บริการที่ไม่ปลอดภัย เพื่อส่งข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับหลอด UV ทางด้านจักษุวิทยา ดังนี้
1) รังสี UV ทุกความยาวคลื่น ทั้ง UVA, UVB และ UVC ล้วนมีผลกระทบต่อดวงตา ในภาวะปกติมักไม่
ค่อยพบในแสงความยาวคลื่น UVC ในธรรมชาติ
2) ป�ญหาที่อาจเกิดจากแสง UV ต่อดวงตา อาจทำให้เกิดภาวะกระจกตาอักเสบ ต้อกระจก หรือจอตา
เสื่อม ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นแปรผันตามความเข้มของแสง UV ระยะเวลาที่สัมผัส และสภาพของตาผู้ที่
ได้รับการสัมผัสนั้น
3) กรณีกล่องป�ดที่ใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อซึ่งไม่ได้สัมผัสกับดวงตาโดยตรงจะไม่มีป�ญหาผลกระทบกับ
ดวงตา แต่สำหรับกรณีการใช้แสง UV ในห้องอาจจะทำให้เกิดภาวะกระจกตาอักเสบ หากสัมผัสใน
ปริมาณมากและระยะเวลานาน ส่วนโรคต้อกระจกและโรคจอตาเสื่อมมักเป�นภาวะที่เกิดขึ้นเร็วกว่า
วัยอันควร ในกรณีที่ได้รับแสง UV มากกว่าที่ควรจะเป�น ส่วนการป้องกันอย่างน้อยกรณีที่จำเป�นต้อง
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มีการสัมผัสแสง UV ควรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน เช่น แว่นตา หรือหน้ากากซึ่งทำจาก
วัสดุที่สามารถป้องกันแสง UV และมีลักษณะที่ป�ดรอบด้านบริเวณดวงตาป้องกันแสงจากรังสี UV ได้
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 122/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563)
4. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1
(แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง) เรื่องการจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเพื่อให้ความเห็นด้านการรักษา
ตามที่ ราชวิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเหมาะสมของการรักษา รวมถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาผู้ป่วยภาวะ Myopic astigmatism both eyes โดยวิธีการทำเลสิก (ReLEx SMILE) นั้น ทาง
ราชวิทยาลัยฯ เป�นหน่วยงานภายใต้การกำกับของแพทยสภา เมื่อมีกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์
ด้านจักษุวิทยา ทางแพทยสภาจะเป�นผู้ดำเนินการให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ พิจารณาต่อไป โดยทาง
หน่วยงานควรส่งเรื่องให้ทางแพทยสภาโดยตรง
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 123/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
5. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องในผูป้ ่ วยเด็ก ตามที่ ราชวิทยาลัยฯ ได้
ประชุมร่วมกับคณะ กรรมการเขตสุขภาพตา 13 เขตสุขภาพ สําหรับวางแผนดูแลสายตาเด็ก ทีม่ ี
โรคดังนี้
1) เด็กคลอดก่อนกําหนด ทีม่ ี retinopathy of prematurity (ROP)
2) เด็กคลอดก่อนกําหนด ทีไ่ ม่มี retinopathy of prematurity (ROP)
3) เด็กทีม่ โี รคสายตาสัน้
4) เด็กสายตาผิดปกติ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 142/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)
6. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหนังสือเรียนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องขอ
ความอนุเคราะห์สง่ เจ้าหน้าทีด่ รู ปู แบบและวิธกี ารจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ Virtual Meeting
ในงานประชุมวิชาการ RIAC 2020 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 จํานวน 2 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1) นายอรรณพ เฉลียวค้า
2) นายสุวชั
ศรีประดิฐ
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 147/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563)
7. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียน นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เรื่องการเพิ่มจำนวน
โรคทางจักษุ ในป� 2017 โดยส่งตัวอย่างข้อมูลปรับปรุงชื่อโรคทางจักษุ ในป� 2017 และข้อมูลรหัสโรคของ
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ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ มาประกอบการ
พิจารณา เพื่อเป�นแนวทางในการพิจารณาในการเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากมีข้อร้องเรียนมาว่า
บริษัทประกัน ไม่ถือว่า ตาแห้ง และโรคบางโรคที่ไม่มีในรายการชื่อโรคเก่า เป�นโรค
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 148/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563)
8. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนประธานชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่ง
ประเทศไทย เพื่อรับรองการจัดตั้งชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย โดยคณะ
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองการจัดตั้งชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สายตาแห่งประเทศไทย เป�นชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 149/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
9. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ส่งหนังสือเรียนหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาจักษุ
วิทยา
เพือ่ ขอรายชื่อผูแ้ ทนสถาบันละ 1 ท่าน เข้าร่วมเป็ นคณะทํางานการศึกษาต่อเนื่องของ
แพทย์ สาขาจักษุวทิ ยา เพือ่ ทําหน้าทีด่ แู ลระบบ CME ของแต่ละสถาบันให้มคี วามพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ ประโยชน์ของจักษุแพทย์
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 162/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)
10. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลส่งหนังสือเรียนผูบ้ ังคับการกองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อร้องเรียนกรณีการถูกนำชื่อสมาคมจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทยไปแอบอ้างโฆษณาข้อมูลอันเป�นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบการโฆษณา
เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Vizumin ทำให้สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ได้รับความเสียหาย
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 183/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563)
11. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ เรื่องขอ
นำส่งตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
พร้อมตราประทับ เพื่อมาเก็บไว้เป�นหลักฐานในการตรวจสอบการขอยื่นรับรองลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ต่อไป
(หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ที่ รจท 230/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563)
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