วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่ อง ขอเชิญพยาบาลจักษุเข้ารับการอบรม ”โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา
Strengthening Eye Nurses 2021”
เรียน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1.โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพพยาบาลฯ
2.กาหนดการอบรมฯ
ด้วยศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่ วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้จดั อบรมโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา Strengthening Eye Nurses 2021 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เป็ นระบบ Online (ในช่วงการจัด
ประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) ซึ่ งมีการบรรยาย อภิปราย และการประชุมเชิง ปฏิบตั ิการ เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ทั้งนี้ ผูส้ มัครสามารถลงทะเบียนในอัตราลงทะเบียน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระบุชื่อ นามสกุล
สถานที่ทางาน เลขที่ประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์และ LINE ID พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการลงทะเบียนมายังศูนย์ตาธรรมศาสตร์ทางอีเมล์
tueyecenter@gmail.com หรื อ QR Code หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคม ศิษย์ เก่ าศูนย์ ตา
ธรรมศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 406-079616-5
ในการนี้ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ขออนุ มตั ิ บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่ วมอบรมในครั้ งนี้ โดยสามารถเบิ กค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังและไม่ถือเป็ นวันลา
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ยินดีรับฟั งและดาเนิ นการตามข้อแนะนาที่เป็ นประโยชน์ และหวังว่ากรรมกิจต่างๆ ของศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จะได้รับ
ความสนในและความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์วฒ
ุ ิคุณ นายแพทย์ศกั ดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์)
หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์และ
ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

1. ชื่ อโครงการ: โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา
Strengthening Eye Nurses 2021
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่ วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ตาธรรมศาสตร์
3. หลักการและเหตุผล
จากการปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ การให้ ป ระชาชนมี ห ลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ว นหน้า ในการรั ก ษาพยาบาล
ความก้าวหน้าของระบบสื่ อสารสารสนเทศที่รวดเร็ วทันสมัยรวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาทาให้ประชาชนมีความรู ้สูงขึ้นมี
ความต้องการและความคาดหวังต่อบริ การสุ ขภาพสู งขึ้นผูร้ ับบริ การเรี ยกร้ องสิ ทธิ ในการที่จะรับบริ การสุ ขภาพที่ดี มี
คุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นที่พึงพอใจเกิดความประทับใจในคุณภาพการบริ การ พบว่าประชาชนที่มีปัญหาทางตาจาก
การสารวจสภาวะตาบอดแห่ งชาติเมื่อปี
พ.ศ. 2527 โรคตาเป็ นโรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
ป้องกันตาบอดและควบคุมสายตาพิการแห่ งชาติ พบว่าต้อกระจก (Cataract) เป็ นสาเหตุสาคัญของการสู ญเสี ยสายตาถึงร้อย
ละ 74 โดยที่เป็ นโรคตาบอดที่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้เป็ นโรคที่มีอุบตั ิการณ์เกิดในผูส้ ู งอายุมาก ซึ่งสาเหตุและปัจจัย
ส่ งเสริ มให้เกิดต้อกระจกประมาณร้อยละ 95 เกิดจากการเสื่ อมตามวัยและพบสาเหตุที่ทาให้การเห็นลดลงประมาณร้อยละ15
เกิดจากต้อกระจกและร้อยละ 20 เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและนอกนั้นยังพบจากสาเหตุ
อื่นๆ อีกประมาณ ร้อยละ 50 องค์การอนามัยโลก (1995) กล่าวว่าอุบตั ิการณ์ของต้อกระจกเพิ่มขึ้นตามอายุและคาดการณ์
ว่าประมาณร้อยละ 70 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไปมีโอกาสเป็ นต้อกระจกทาให้ระดับสายตามัวลงจนรบกวน
การประกอบกิจวัตรประจาวันส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรปัจจุบนั
โดยที่พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตาเป็ นบุคลากรหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตาบอดและส่ งเสริ ม สุ ขภาพตา
จาเป็ นต้องมีองค์ความรู ้และสามารถค้นหาความผิดปกติในระยะแรกได้ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยที่เป็ นโรค ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
และส่ งต่อจักษุแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม ทันเวลา พร้อมทั้งช่วยให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวเกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักรู ้ถึงปัญหาของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จดั ให้มีการพัฒนาความรู ้และทักษะในการดูแล
ผูป้ ่ วย เพื่อให้พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานทางจักษุ สามารถให้บริ การผูป้ ่ วยได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดูแลรักษาและป้องกันโรคตา
บอดที่ป้องกันได้โดยการคัดกรองคนในชุมชนตามนโยบายขององค์กรนามัยโลก ( WHO )

4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผรู ้ ับการอบรมได้มีการเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการโดยให้ตระหนักถึงการป้องกันและดูแลผูป้ ่ วย รวมถึงคัด
กรองประชาชนทัว่ ไปให้รู้จกั สาเหตุของโรคตาบอดที่ป้องกันเพื่อขจัดปัญหาตาบอดตามนโยบายขององค์กรอนามัยโลก
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ที่ทนั สมัยเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วย
5. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานทางจักษุสามารถให้บริ การผูป้ ่ วยได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั ที่ทนั สมัยและ มี
คุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็ นประโยชน์กบั วิชาชีพ ประชาชน และชุมชนทาให้การปฏิบตั ิงานเพิ่มประสิ ทธิภาพ และพยาบาล
สามารถได้เพิม่ พูนความรู ้ผา่ นทางระบบออนไลน์ในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส
6. ลักษณะการอบรม
บรรยายด้วยระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยเน้นหัวเรื่ องที่ทาให้ผเู ้ ข้าอบรมเห็นปัญหาด้านจักษุวิทยาของ
ประเทศไทยอย่างครบวงจร มีการให้ความรู ้ที่เป็ น Practical Points สาหรับทั้งพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา และพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน
7. เป้าหมาย : พยาบาล
8. ระยะเวลา : 2 วัน วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 254 เวลา 08.00-16.00 น.
9. จานวนผู้เข้ารับอบรม : พยาบาล จานวน 100 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท
10. สถานที่จัดอบรม: ระบบ Online
11. การประเมินผล
ประเมินผลโดยแบบประเมินตามหัวข้อการบรรยายภายหลังการอบรม
12. เนื้อหาการอบรม
ประกอบด้วยการบรรยายเพือ่ ฟื้ นฟูความรู ้ทางวิชาการพยาบาลจักษุ และ การเตรี ยมความพร้อมของพยาบาลสู่ การ
ดูแลสุ ขภาพตาที่ดีถว้ นหน้าขององค์กรอนามัยโลก

กาหนดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัตทิ างตา Strengthening Eye Nurses 2021
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
8.30-9.00 น.

พิธิเปิ ด

9.00-10.30 น.

โดย รศ.ธีรนุช ห้านิรัติศยั คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
โรคจอประสาทตา กับพยาบาลจักษุ (VitreoRetinal Disease and Eye Nurse)
- Practical Points in Common Vitreoretinal Diseases อ.นพ.เทียนชัย ภาสุ รกุล
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์
- Nursing role in Vitreoretical Patients พว.นภัทร์พร ไชโย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
- Update in Vitreoretinal Treatment อ.พญ.ลิสา คงรัตน์ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ,
พว.นภัทร์พร ไชโย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

10.30-12.00 น.

โรคกระจกตา กับพยาบาลจักษุ (Corneal Disease and Eye Nurse)
- Common Corneal Disease in Covid-19 Pandemic Era for Eye Nurses
อ.นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย ศูนย์ตาธรรมศาสตร์, พว.ปวริ ศา ทันเจริ ญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ฯ
- Nursing role in Corneal Patients พว.ปวริ ศา ทันเจริ ญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
- Teleophthalmology in COVID-19 Era พญ.วรรณิ ศา ศุภเจียร์พนั ธ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

12.00-13.00 น. พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

โรคตาเด็ก กับพยาบาลจักษุ (Children Eye Disease and Eye Nurse)

- โรคตาในเด็กที่พบบ่อย ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์,
พว.สุ นิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- Nursing role in Pediatric Patients พว.สุ นิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- rend of Myopia Slow Progression Technique & Update in Amblyopia management
อ.นพ.วรากร เทียมทัต นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี
14.30-16.00น.

โรคเปลือกตา การตกแต่ง กับพยาบาลจักษุ (Oculoplastic Disease and Eye Nurse)
- Common Eyelid Disease อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดารงรัตนา ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ,
พว.ชลธิรา กองจริ ต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
- Oculoplastic Disease : Key Concepts in Nursing Care พว.ชลธิรา กองจริ ต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
- New Trend in Oculoplastic Treatment อ.พญ.พิมพ์ขวัญ จารุ อมั พรพรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
9.00-10.30 น.

โรคต้อหิน กับพยาบาลจักษุ (Glaucoma and Eye Nurse)
- Common Glaucoma Problems อ.นพ.สุ ธี อนันต์ประเสริ ฐ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ,
พว.วิภาวี เหล่าเทิดพงษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
- Nursing role in Glaucoma Care พว.วิภาวี เหล่าเทิดพงษ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
- Update New Trend in Glaucoma Surgery ผศ.นพ.ดารงค์ วิวฒั น์วงศ์วนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.30-12.00 น.

โรคต้อกระจก กับพยาบาลจักษุ (Cataract and Eye Nurse)
- Common Problem in Cataract Patients ผศ.นพ.ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก, พว.กษมา เสวราภี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

- Nursing role in Cataract Patients พว.กษมา เสวราภี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
- ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาโรคทางตา อ.นพ.ณัฐพล วงศ์วิวฒั น์
โรงพยาบาลบางละมุง
12.00-13.00น. พักกลางวัน
13.00-14.30 น.

การตรวจวินิจฉัย กับพยาบาลตา (Eye Investigation and Eye Nurse)
- Common Eye Investigation อ.พญ.พรมพร ภัทรเจียรพันธุ์ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ,
พว.ปราณี นาเมืองรักษ์ สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- การเตรี ยมผูป้ ่ วยและการดูแลก่อนและหลังการตรวจด้วยเครื่ องมือพิเศษ พว.ปราณี นาเมืองรักษ์
สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- The Current Precision and Appropiated Eye Investigations, Thailand Perspective
อ.นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่ งโรจน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

14.30-16.00 น.

จักษุสาธารณสุ ข กับพยาบาลตา (Public Eye Health and Eye Nurse)
- National Eye Policy for Quality of Life อ.พญ.กิตติยา มหามงคล คณะกรรมการ Service Plan
สาขาตา, พว.ฐิติรัตน์ แสงรัศมีเพ็ญ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
- Nursing role in Public Eye Health พว.ฐิติรัตน์ แสงรัศมีเพ็ญ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
- From Thailand Eye Health to Global Eye Health อ.นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผูอ้ านวยการ รพ.
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ ขิง)

