
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  
 


