
 

นําเสนอ Free Paper และ Poster 

ในงานประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ครัGงทีI 45 
กําหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที5 21 พฤษภาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
คณะอนุกรรมการวิจัย 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
(วาระ พ.ศ.2564-2565) 

ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย ์              ประธาน 
รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์              อนุกรรมการ 
รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ               อนุกรรมการ 
รศ.นพ.โกศล  คําพิทักษ์                   อนุกรรมการ 
รศ.(พิเศษ) นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์       อนุกรรมการ 
รศ.พ.ญ.เจนจิต ชูวุฒยากร               อนุกรรมการ 
พอ.หญิง ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม อนุกรรมการ 
ผศ.(พิเศษ) พญ.สมพร จันทรา          อนุกรรมการ 
ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์           อนุกรรมการ 
ผศ.นพ.ยอดพงศ์ จันทศร                  อนุกรรมการ 
อ.พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิP              อนุกรรมการ 
อ.พญ.สิรินยา สุวรรณราช                อนุกรรมการ 
อ.พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร                อนุกรรมการ 
รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์                 อนุกรรมการ                               

                                                     และเลขานุการ 

นโยบายของคณะอนุกรรมการวิจัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทํางานวิจัย 

เผยแพร่ผลงานสู่สากล และนําไปใช้ในเวชปฏิบัติ 

แผนงานของคณะอนุกรรมการวิจัย 

1.พัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของสมาชิก 

2.เพิXมผลงานวิจัยของสมาชิกทั Yงปริมาณและคุณภาพ 

3.เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นทีXยอมรับในระดับสากล 

4.สนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ในเวชปฏิบัติ 

5.จัดทําฐานข้อมูลผลงานวิจัยของสมาชิกราชวิทยาลัย 

โครงการปฏิบัติงาน พ.ศ.2564-2565 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ  
    สมาชิก 

    1.1 จัดอบรมในการประชุมวิชาการ หรือ stand alone   

    1.2 แลกเปลีXยนเรียนรู้ประสบการณก์ารทํางานวิจัย ใน   

           จดหมายข่าววิจัย (Research Express)  

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทําวิ

จัยเพิQมขึ Sนทั Sงปริมาณและคุณภาพ        

    2.1ส่งเสริมการทําวิจัยทีXผ่านการรับรองจริยธรรมการ 

วิจัยในมนุษย ์

    2.2 ส่งเสริมการลงทะเบียนวิจัยทางคลินิก        

    2.3 จัดการประกวดผลงานวิจัยในทีXประชุมวิชาการ 

ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 

    2.4 เพิXมรางวัลผลงานวิจัย   

         - รางวัล Public Health Ophthalmology 

         - รางวัลวิจัยประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

3.โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นทีQ ยอมรับ 

ในระดับสากล 

    3.1 เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยผ่านทาง AAO 

Academy Express (Asia Pacific Journal Studies) 

    3.2 สนับสนุนการไปนําเสนอผลงานในทีXประชุม 

วิชาการนานาชาติ 

    3.3 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร 

วิชาการ ทางจักษุวิทยา 

    3.4 สนับสนุนการทําวิจัยสหสถาบันในอาเซียนหรือ 

นานาชาติ  

4. โครงการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด 

ผลงานวิจัย สู่เวชปฏิบัติ 

    4.1 จัด Symposium “From Clinical Research to 

Clinical Practice” ในการประชุมวิชาการ 

5.โครงการจัดทําฐานข้อมูลผลงานวิจัยของ 

สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 

    5.1 ผลงานวิจัยทีXตีพิมพ์ใน indexed journal 

 

 สนับสนุนการไปนําเสนอผลงาน 
 ในต่างประเทศ แบบ Virtual Meeting 

ตามที'ราชวทิยาลยัจกัษุแพทย์ฯ สนบัสนนุแพทย์ประจาํบ้าน และแพทย์ 

ประจาํบ้านตอ่ยอดไปนาํเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการจกัษุ 

วทิยาในตา่งประเทศทาํให้มกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัของไทยสูเ่วทสีากล 

เพิ'มขึ Kนมาก เนื'องจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ทาํให้การจดั 

ประชมุวชิาการในตา่งประเทศมกีารเปลี'ยนรูปแบบเป็น Virtual Meeting  

เพื'อให้การสนบัสนนุเป็นไปอยา่งตอ่เนื'อง ราชวทิยาลยัฯจงึได้ปรับปรุงการ

สนบัสนนุ ให้ครอบคลมุการนาํเสนอผลงานใน Virtual Meeting  

http://rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1875 

ราชวทิยาลยัจกัษุแพทย์ฯจดัประชมุวชิาการ ครั Kงที' 45  ระหวา่งวนัที' 14-16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์เซน็ทรัลเวลิด ์

กรุงเทพฯ โดยการประชมุมกีจิกรรมทางวชิาการ ได้แก ่การบรรยายความรู้ใหมท่างด้านจกัษุวทิยาโดยวทิยากรผู้ทรงคณุวฒุ ิและการ

นาํเสนอผลงาน ทั Kง Free paper และ Poster  สมาชกิจกัษุแพทย์และแพทย์ประจาํบ้านที'ต้องการนาํเสนอผลงานทั Kง Free paper และ 

Poster ให้สง่แบบแสดงความจาํนง และบทคดัยอ่ ภายใน วนัที' z1  พฤษภาคม 2564   อ่านรายละเอียดเพิ>มเตมิที> 

http://rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Research KM 
แลกเปลี>ยนเรียนรู้การทาํวจิยั 

 

 

Jan-Mar 2021 

เผยแพร่ผลงานวจิยัของจกัษุแพทย์ไทย 
 ในจดหมายข่าว Academy Express 
 

จกัษแุพทย์ที>มผีลงานวจิยัใหม่ในวารสารวชิาการทางจกัษวุทิยาที>เป็น 

indexed journal ส่งผลงานมาที> yyosanan@gmail.com หรือ 

admin@rcopt.org เพื>อเผยแพร่ใน Academy Express ฉบบัต่อไป 

Extended ILM peeling yields higher closure rate 
for full thickness macular hole  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33159177/ 

IOP readings of edematous eyes appear to be 
lower with GAT than other tonometers  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33137014/ 

Early surgery and amblyopia treatment should 
be considered for childhood glaucoma  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32956477/ 

อ่านรายละเอียดเพิ>มเตมิที> 

http://rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1874 

 

 

Q: การวจัิยทางตามีลักษณะเฉพาะที>แตกต่างจากการวจัิย
อื>น คือมี 2 ตา แล้วเราจะเลือกรูปแบบการวจัิยเป็น one-
eye design หรือ paired-eye design หรือ two-eye design 
อย่างไร? 
A: การวิจยัทางจกัษุวิทยา มีลกัษณะเฉพาะอยา่งหนึ'งที'นกัวิจยั
จะต้องพิจารณาตดัสนิใจตั Kงแตเ่ริ'มวางแผนการวิจยั นกัวิจยัที'
ทํางานวิจยัด้านจกัษุวิทยาจะพบปัญหาที'แตกตา่งไปจาก
นกัวิจยัที'ทําวิจยัด้านโรคหวัใจ โรคตบั หรือจิตเวช เนื'องจาก
คนเรามีตาสองข้าง ดงันั Kนนกัวิจยัจะต้องกําหนดหน่วยในการ
วิเคราะห์ (unit of analysis) วา่ในงานวิจยัของเรานั Kน จะทําการ
วิเคราะห์ในระดบัของตวับคุคล หรือในระดบัของดวงตา 
- หน่วยในการวิเคราะห์ระดบัตวับคุคล สภาวะบางอยา่ง เชน่
การศกึษาคนตาบอด หรือการมองเห็นบกพร่อง (visual 
impairment) สภาวะแบบนี Kโดยคําจํากดัความกําหนดเป็นตวั
บคุคล ภาวะ comitant strabismus ซึ'งการวดัผลต้องอาศยัตา
ทั Kงสองข้างไปด้วยกนั การศกึษาในลกัษณะนี Kมกักําหนดหน่วย
ในการวิเคราะห์เป็นระดบัตวับคุคล 
- หน่วยในการวิเคราะห์ระดบัดวงตา ในกรณีที'เราศกึษาสว่น
ตา่ง ๆ ของดวงตา เชน่ ความหนาของกระจกตา การตอบสนอง
ตอ่ยาลดความดนัตา ผลของการใช้ยากลุม่ anti-VEGF รักษา
โรคจอตาบวมจากเบาหวาน เป็นต้น กรณีเหลา่นี Kเรามกักําหนด
หน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดบัดวงตา และตอ่จากนั Kนในตอนที'
เราวางแผนการวิจยั จะต้อง….   อ่านรายละเอียดเพิ>มเตมิที>                                
http://rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1873 

 
 

โปรดตดิตาม ฐานข้อมูลวจิยั

ของจกัษุแพทย์ใน website  

COMING SOON 

 

การจัดการความรู้ในการทาํวจัิย (Research Knowledge 
Management) มีวัตถุประสงค์เพื>อเป็นเวทขีองการ
แลกเปลี>ยนเรียนรู้การทาํงานวจัิย ถ้าสมาชิกมีปัญหาใน
การทาํงานวจัิย สามารถส่งคาํถามมาได้ที> 
admin@rcopt.org คณะกรรมการวจัิยจะตอบหรือหา
ผู้เชี>ยวชาญตอบคาํถามเพื>อแก้ปัญหาดังกล่าว 
นอกจากนัrน สมาชิกที>มีประสบการณ์ในการทาํวจัิย และ
อยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกที>เริ>มต้นการ
ทาํงานวจัิย สามารถส่งมาเผยแพร่ได้เช่นเดียวกัน 

 


