
วนัที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  ขอเชิญพยาบาลจกัษุเขา้รับการอบรม ”โครงการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา 

          Strengthening Eye Nurses   2021”     

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1.โครงการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพพยาบาลฯ 

2.ก าหนดการอบรมฯ

ดว้ยศูนยต์าธรรมศาสตร์ ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสมาคมศิษยเ์ก่าศูนยต์าธรรมศาสตร์ ไดจ้ดัอบรมโครงการ
อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา Strengthening Eye Nurses 2021 ในวนัท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2564 เป็นระบบ Online (ในช่วงการจดั
ประชุมวิชาการประจ าปี ของราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย) ซ่ึงมีการบรรยาย อภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยท่ี์สนใจ ทั้งน้ี ผูส้มคัรสามารถลงทะเบียนในอตัราลงทะเบียน 2,500 บาท (สองพนัห้าร้อยบาทถว้น) ระบุช่ือ นามสกุล 
สถานท่ีท างาน เลขท่ีประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมลแ์ละ LINE ID พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานการลงทะเบียนมายงัศูนยต์าธรรมศาสตร์ทางอีเมล ์
tueyecenter@gmail.com หรือ QR Code หมดเขตลงทะเบียน วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564  ช าระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเขา้บญัชีสมาคม ศิษย์เก่าศูนย์ตา
ธรรมศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 406-079616-5 

ในการน้ีศูนยต์าธรรมศาสตร์ ขออนุมติับุคลากรในสังกดัของท่านเขา้ร่วมอบรมในคร้ังน้ี โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากตน้สังกัดตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัและไม่ถือเป็นวนัลา 

       ศูนยต์าธรรมศาสตร์ยินดีรับฟังและด าเนินการตามขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และหวงัว่ากรรมกิจต่างๆ ของศูนยต์าธรรมศาสตร์จะได้รับ
ความสนในและความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ศาสตราจารยว์ฒิุคุณ นายแพทยศ์กัด์ิชยั  วงศกิตติรักษ)์ 
 หวัหนา้ศูนยต์าธรรมศาสตร์และ 

          ประธานวิชาการราชวทิยาลยัจกัษแุพทยแ์ห่งประเทศไทย 

mailto:tueyecenter@gmail.com%20หรือ


 

 

 

1. ช่ือโครงการ: โครงการการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา  

Strengthening Eye Nurses 2021  

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

ศูนยต์าธรรมศาสตร์ ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และสมาคมศิษยเ์ก่าศูนยต์าธรรมศาสตร์  

3. หลกัการและเหตุผล 

จากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ การให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล  

ความกา้วหน้าของระบบส่ือสารสารสนเทศท่ีรวดเร็วทนัสมยัรวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาท าให้ประชาชนมีความรู้สูงข้ึนมี

ความตอ้งการและความคาดหวงัต่อบริการสุขภาพสูงข้ึนผูรั้บบริการเรียกร้องสิทธิ    ในการท่ีจะรับบริการสุขภาพท่ีดี มี

คุณภาพ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีพึงพอใจเกิดความประทบัใจในคุณภาพการบริการ พบว่าประชาชนท่ีมีปัญหาทางตาจาก

การส ารวจสภาวะตาบอดแห่งชาติเม่ือปี          พ.ศ. 2527 โรคตาเป็นโรคท่ีพบบ่อยท่ีสุดในประเทศไทยโดยคณะกรรมการ

ป้องกนัตาบอดและควบคุมสายตาพิการแห่งชาติ พบว่าตอ้กระจก (Cataract) เป็นสาเหตุส าคญัของการสูญเสียสายตาถึงร้อย

ละ 74       โดยท่ีเป็นโรคตาบอดท่ีสามารถป้องกนัได ้นอกจากน้ีเป็นโรคท่ีมีอุบติัการณ์เกิดในผูสู้งอายมุาก ซ่ึงสาเหตุและปัจจยั

ส่งเสริมให้เกิดตอ้กระจกประมาณร้อยละ 95 เกิดจากการเส่ือมตามวยัและพบสาเหตุท่ีท าใหก้ารเห็นลดลงประมาณร้อยละ15 

เกิดจากตอ้กระจกและร้อยละ 20 เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานข้ึนจอประสาทตาและนอกนั้นยงัพบจากสาเหตุ

อ่ืนๆ อีกประมาณ  ร้อยละ 50 องคก์ารอนามยัโลก (1995)     กล่าวว่าอุบติัการณ์ของตอ้กระจกเพิ่มข้ึนตามอายแุละคาดการณ์    

ว่าประมาณร้อยละ 70 ของประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 75 ปีข้ึนไปมีโอกาสเป็นตอ้กระจกท าให้ระดบัสายตามวัลงจนรบกวน

การประกอบกิจวตัรประจ าวนัส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรปัจจุบนั 

โดยท่ีพยาบาลเวชปฏิบติัทางตาเป็นบุคลากรหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัตาบอดและส่งเสริม   สุขภาพตา 

จ าเป็นตอ้งมีองคค์วามรู้และสามารถคน้หาความผดิปกติในระยะแรกได ้เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีเป็นโรค ไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้ง

และส่งต่อจกัษุแพทย ์เพื่อรับการรักษาอยา่งเหมาะสม ทนัเวลา พร้อมทั้งช่วยใหผู้ป่้วยและครอบครัวเกิดความต่ืนตวัและ

ตระหนกัรู้ถึงปัญหาของตนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

ศูนยต์าธรรมศาสตร์เลง็เห็นถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดจ้ดัใหมี้การพฒันาความรู้และทกัษะในการดูแล

ผูป่้วย เพื่อใหพ้ยาบาลท่ีปฏิบติังานทางจกัษุ สามารถใหบ้ริการผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สามารถดูแลรักษาและป้องกนัโรคตา

บอดท่ีป้องกนัไดโ้ดยการคดักรองคนในชุมชนตามนโยบายขององคก์รนามยัโลก ( WHO )  

 



 

 

 

4. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้รั้บการอบรมไดมี้การเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการโดยใหต้ระหนกัถึงการป้องกนัและดูแลผูป่้วย รวมถึงคดั

กรองประชาชนทัว่ไปใหรู้้จกัสาเหตุของโรคตาบอดท่ีป้องกนัเพื่อขจดัปัญหาตาบอดตามนโยบายขององคก์รอนามยัโลก 

เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีทนัสมยัเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วย 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พยาบาลท่ีปฏิบติังานทางจกัษุสามารถใหบ้ริการผูป่้วยไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีทนัสมยัและ มี

คุณภาพ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นประโยชนก์บัวิชาชีพ ประชาชน และชุมชนท าใหก้ารปฏิบติังานเพิ่มประสิทธิภาพ และพยาบาล

สามารถไดเ้พิ่มพนูความรู้ผา่นทางระบบออนไลน์ในสภาวะท่ีมีการระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส 

6. ลกัษณะการอบรม 

บรรยายดว้ยระบบออนไลน ์ผา่นระบบ Zoom โดยเนน้หวัเร่ืองท่ีท าใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นปัญหาดา้นจกัษุวิทยาของ

ประเทศไทยอยา่งครบวงจร มีการใหค้วามรู้ท่ีเป็น Practical  Points ส าหรับทั้งพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา และพยาบาลท่ี

ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน  

7. เป้าหมาย    :   พยาบาล 

8. ระยะเวลา    : 2 วนั  วนัพฤหสับดีท่ี 25 – วนัศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 254  เวลา 08.00-16.00 น. 

9. จ านวนผู้เข้ารับอบรม  :  พยาบาล จ านวน  100 คน ค่าลงทะเบียนคนละ  2,500 บาท 

10. สถานที่จัดอบรม:  ระบบ Online  

11. การประเมินผล 

   ประเมินผลโดยแบบประเมินตามหวัขอ้การบรรยายภายหลงัการอบรม 

12. เน้ือหาการอบรม 

ประกอบดว้ยการบรรยายเพือ่ฟ้ืนฟูความรู้ทางวิชาการพยาบาลจกัษุ และ การเตรียมความพร้อมของพยาบาลสู่การ

ดูแลสุขภาพตาท่ีดีถว้นหนา้ขององคก์รอนามยัโลก 

 

 



 

 

 

ก าหนดการอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัตทิางตา Strengthening Eye Nurses 2021 

วนัพฤหัสบดทีี่ 25 พฤศจิกายน 2564 

8.30-9.00 น.  พิธิเปิด  

โดย รศ.ธีรนุช หา้นิรัติศยั คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  

ศ.วฒิุคุณ นพ.ศกัด์ิชยัวงศกิตติรักษ ์ประธานวิชาการ ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

9.00-10.30 น.  โรคจอประสาทตา กบัพยาบาลจกัษุ (VitreoRetinal Disease and Eye Nurse) 

- Practical Points in Common Vitreoretinal Diseases อ.นพ.เทียนชยั ภาสุรกลุ 

 ศูนยต์าธรรมศาสตร์ 

- Nursing role in Vitreoretical Patients พว.นภทัร์พร ไชโย  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- Update in Vitreoretinal Treatment อ.พญ.ลิสา คงรัตน์ ศูนยต์าธรรมศาสตร์, 

 พว.นภทัร์พร ไชโย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

10.30-12.00 น.  โรคกระจกตา กบัพยาบาลจกัษุ (Corneal Disease and Eye Nurse) 

- Common Corneal Disease in Covid-19 Pandemic Era for Eye Nurses  

อ.นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชยั ศูนยต์าธรรมศาสตร์, พว.ปวริศา ทนัเจริญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ฯ 

- Nursing role in Corneal Patients พว.ปวริศา ทนัเจริญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- Teleophthalmology in COVID-19 Era พญ.วรรณิศา ศุภเจียร์พนัธ์  

ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12.00-13.00 น. พกักลางวนั 

 

13.00-14.30 น.  โรคตาเดก็ กบัพยาบาลจกัษุ (Children Eye Disease and Eye Nurse) 



 

 

- โรคตาในเดก็ท่ีพบบ่อย ศ.วฒิุคุณ นพ.ศกัด์ิชยั วงศกิตติรักษ ์ศูนยต์าธรรมศาสตร์, 

 พว.สุนิสา เทพหสัดิน ณ อยธุยา สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 

- Nursing role in Pediatric Patients พว.สุนิสา เทพหสัดิน ณ อยธุยา  

สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 

- rend of Myopia Slow Progression Technique & Update in Amblyopia management  

อ.นพ.วรากร เทียมทตั นายแพทยช์ านาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี 

14.30-16.00น.  โรคเปลือกตา การตกแต่ง กบัพยาบาลจกัษุ (Oculoplastic Disease and Eye Nurse) 

- Common Eyelid Disease อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ด ารงรัตนา ศูนยต์าธรรมศาสตร์,  

พว.ชลธิรา กองจริต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- Oculoplastic Disease : Key Concepts in Nursing Care พว.ชลธิรา กองจริต 

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- New Trend in Oculoplastic Treatment อ.พญ.พิมพข์วญั จารุอมัพรพรรณ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

วนัศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

9.00-10.30 น.  โรคตอ้หิน กบัพยาบาลจกัษุ (Glaucoma and Eye Nurse) 

- Common Glaucoma Problems อ.นพ.สุธี อนนัตป์ระเสริฐ ศูนยต์าธรรมศาสตร์, 

 พว.วภิาวี เหล่าเทิดพงษ ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- Nursing role in Glaucoma Care พว.วภิาว ีเหล่าเทิดพงษ ์ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- Update New Trend in Glaucoma Surgery ผศ.นพ.ด ารงค ์วิวฒัน์วงศว์นา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10.30-12.00 น.  โรคตอ้กระจก กบัพยาบาลจกัษุ (Cataract and Eye Nurse) 

- Common Problem in Cataract Patients ผศ.นพ.ไพบูลย ์บวรวฒันดิลก, พว.กษมา เสวราภี 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 



 

 

- Nursing role in Cataract Patients พว.กษมา เสวราภี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาโรคทางตา อ.นพ.ณฐัพล วงศว์ิวฒัน์  

โรงพยาบาลบางละมุง  

12.00-13.00น. พกักลางวนั 

13.00-14.30 น.  การตรวจวินิจฉยั กบัพยาบาลตา (Eye Investigation and Eye Nurse) 

- Common Eye Investigation อ.พญ.พรมพร ภทัรเจียรพนัธ์ุ ศูนยต์าธรรมศาสตร์,  

พว.ปราณี นาเมืองรักษ ์สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 

- การเตรียมผูป่้วยและการดูแลก่อนและหลงัการตรวจดว้ยเคร่ืองมือพิเศษ พว.ปราณี นาเมืองรักษ ์

สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 

- The Current Precision and Appropiated Eye Investigations, Thailand Perspective  

อ.นพ.ธนาพงษ ์สมกิจรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

14.30-16.00 น.  จกัษุสาธารณสุข กบัพยาบาลตา (Public Eye Health and Eye Nurse) 

- National Eye Policy for Quality of Life อ.พญ.กิตติยา มหามงคล คณะกรรมการ Service Plan 

สาขาตา, พว.ฐิติรัตน์ แสงรัศมีเพญ็ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

- Nursing role in Public Eye Health พว.ฐิติรัตน์ แสงรัศมีเพญ็ 

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

- From Thailand Eye Health to Global Eye Health อ.นพ.วรภทัร วงษส์วสัด์ิ รองผูอ้  านวยการ รพ.

เมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง) 

 

 

 


