


โครงการประชุมวิชาการ 
 

 1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมวิชาการ “Integrative Eye Care 2018” 

 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

3. หลักการและเหตุผล 

จากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ  การให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการ
รักษาพยาบาล  ความก้าวหน้าของระบบสื่อสารสารสนเทศที่รวดเร็วทันสมัยรวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาท าให้
ประชาชนมีความรู้สูงขึ้นมีความต้องการและความคาดหวังต่อบริการสุขภาพสูงขึ้นผู้รับบริการเรียก ร้องสิทธิ     
ในการที่จะรับบริการสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่พึงพอใจเกิดความประทับใจในคุณภาพ
การบริการ พบว่าประชาชนที่มีปัญหาทางตาจากการส ารวจสภาวะตาบอดแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527 โรคตาเป็น
โรคท่ีพบบ่อยที่สุดในประเทศไทย โดยคณะกรรมการป้องกันตาบอดและควบคุมสายตาพิการแห่งชาติ  พบว่าต้อ
กระจก (Cataract) เป็นสาเหตุส าคัญของการสูญเสียสายตาถึงร้อยละ 74 นอกจากนี้เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์เกิด
ในผู้สูงอายุมาก ซึ่งสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกประมาณร้อยละ 95 เกิดจากการเสื่อมตามวัยและ
พบสาเหตุที่ท าให้การเห็นลดลงประมาณร้อยละ15 เกิดจากต้อกระจกและร้อยละ 20 เกิดจากภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและนอกนั้นยังพบจากสาเหตุอ่ืนๆ อีกประมาณ ร้อยละ 50 องค์การอนามัย
โลก (1995) กล่าวว่าอุบัติการณ์ของต้อกระจกเพ่ิมขึ้นตามอายุและคาดการณ์ ว่าประมาณร้อยละ 70 ของ
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นต้อกระจกท าให้ระดับสายตามัวลงจนรบกวนการประกอบ
กิจวัตรประจ าวันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรปัจจุบัน 

โดยที่เภสัชกรเป็นบุคลากรหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตาบอดและส่งเสริม สุขภาพตา จ าเป็นต้องมี
องค์ความรู้และสามารถค้นหาความผิดปกติในระยะแรกได้ เพ่ือให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
และส่งต่อจักษุแพทย์ เพ่ือรับการรักษาอย่างเหมาะสม ทันเวลา พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหาของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย เพ่ือให้เภสัชกร มีความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันทันสมัยและมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับวิชาชีพ ประชาชนและชุมชน 

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัย ซึ่งน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเภสัชกร และวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เภสัชกรมีความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยโรคตาได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่ทันสมัย
และมีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นประโยชน์กับวิชาชีพ ประชาชน และชุมชนท าให้การปฏิบัติงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

6. ลักษณะการอบรม 

บรรยาย โดยวิทยากร สหสาขาวิชาชีพ 

7. เป้าหมาย :  เภสัชกร และวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. ระยะเวลา :  2 วัน  วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. 
                             วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา  08.30-12.30 น. 

9. จ านวนผู้เข้ารับอบรม : เภสัชกร จ านวน 50 คน ไม่เก็บค่าลงทะเบียน 

10. สถานที่จัดอบรม : ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) 

11. การประเมินผล 

      ประเมินผลโดยแบบประเมินส ารวจความพึงพอใจ 

12. เนื้อหาการอบรม 

ประกอบด้วยการบรรยาย โดย ผสมผสานระหว่างโรคทางตากับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาสตร์แห่ง  
แพทยศาสตร์  และเภสัชศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ งานประชุมวิชาการ   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

หัวข้อ “Integrative Eye Care 2018” 
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**************************** 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (ห้อง Auditorium) 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนร่วมงาน 
09.00 - 09.30 น.   พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ โดย พณฯ บุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 
09.30 – 10.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ (Honorary Lecture) โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   

  ประธานกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 
10.00 – 11.00 น.   Integrative eye Care 1 “ชุบชีวิตใหม่ คนไทยไร้ตา” 

  โดย ทพญ.จิตพิมล ศิริพันธ์ุ หัวหน้าศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์  
  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  นพ.ดวงมนตรี โรจน์ด ารงวัฒนา หน่วยจักษุตกแต่ง ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 
  พว.วิภาวี เหล่าเทิดพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยจักษุวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 

11.00  – 12.00 น.   Integrative eye Care 2 “ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภัยร้ายใกล้ตัว” 
  โดย  ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ จักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 
  รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  อ.นพ.พูลศักดิ์ สุชนวานิช สูติแพทย์พิธีกรรายการ “พบแพทย์หน้าจอ” 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
      ห้อง 3005 
13.00 – 14.00 น. “นวัตกรรมในการน าส่งยาเข้าสู่ดวงตาด้วยระบบกระจายตัวระดับคอลลอยด์”   

 (Innovations in ocular drug delivery by using colloidal dispersions)  
 โดย รศ.ดร.ภก.รัฐพล  อาษาสุจริต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14.00 – 15.00 น. “นวัตกรรมน าส่งยาผ่านดวงตาด้วยนาโนพาร์ติเคิล” 
Trans-activator of transcription (TAT) peptide attached nanoparticles:  
 Enhancement of corneal permeation” 
 โดย อ.ภญ. พนิตา  สุวรรณน้อย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.15 น. “Ocular pharmacology for practitioners” 

 โดย อ.ดร.ภญ. กรกช  กังวาลทัศน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

*หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รวม 5.5 หน่วยกิต  
               (ภาคเช้า จ านวน 2.5 หน่วยกิต  ภาคบ่าย จ านวน 3 หน่วยกิต) 



ก าหนดการ งานประชุมวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

หัวข้อ “Integrative Eye Care 2018” 
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
**************************** 

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ห้อง 2003) 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียนร่วมงาน 
08.30 - 09.30 น.   “ตาสวยด้วยมือแพทย์” อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ด ารงรัตนา, อ.นพ.ปวริศว์ วาณิชเศรษฐกุล    

    และอ.พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ ทีมจักษุแพทย์ตกแต่ง ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 
09.30 – 10.00 น.     “สร้างก าลังใจ ใส่ตาเทียม เตรียมชีวิตใหม่” อ.ทญ.จิตพิมล ศิริพันธ์ุ, อ.อมากร พุ่มมูล 

    ทีมศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10.00 – 10.30 น.   “ยาที่มีผลต่อดวงตา” ผศ.ดรฺ.ภญ. กุสาวดี เมลืองนนท์  

    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.30 – 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง 
10.45  – 11.45 น.   “DR.Screening Clinic by Ophthalmic nurse.” 

    โดย พว.ฐิติรัตน์ แสงรัศมีเพ็ญ รพ.มหาราชนครราชสีมา 
11.45 – 12.45 น.  “Integrative Care in Dry Eye Syndrome”  

   อ.พญ.สุรีพร ภัทรสุวรรณ 
   และอ.พญ.วรรณิศา  ศุภเจียรพันธ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

 

*หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รวม 4 หน่วยกิต  
 


