โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจาปีสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
เรื่อง“การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและการส่งเสริมทักษะเพื่อสุขภาพตาที่ดี”
“Health Literacy of Eye Nurse to Care People for Good Eye Healh”
ระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 มกราคม 2562

กิจกรรม/ หัวข้อบรรยาย / วิทยากร

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.15 น.

ลงทะเบียน/ รับเอกสาร
-พิธีเปิด
-พิธีมอบรางวัล มอบรางวัลคนดีศรีเวชฯตา”/มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีแก่สมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับรางวัล
การประกวดวีดีทัศน์ “โครงการผู้ป่วยตาบอดที่ยังไม่ได้รับการตรวจรักษา”
โดยศ.เกียรติคุณ ดร.วิจติ ร ศรีสุพรรณ
กรรมการสภาการพยาบาล/อดีตนายกสภาการพยาบาล
เยี่ยมชมการนาเสนอโปสเตอร์/พักรับประทานอาหารว่าง
ปาฐกถาพิเศษ “ การส่งเสริมสุขภาพทางตาและความรอบรู้ทางสุขภาพ (The Eye Health Promotion and
Health Literacy)”
วิทยากร
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
กรรมการสภาการพยาบาล/อดีตนายกสภาการพยาบาล
บรรยายเรื่อง “การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นของพยาบาลสาขาตา เพื่อ
สุขภาพตาทีด่ ีของประชาชน”(Health literacy of Eye Nurse to Care People for Good Eye Healh) ”
วิทยากร รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่1

09.15 – 10.00 น.
10.00– 10.30 น.

10.30 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 -3.00 น.
13.00–14.00 น.

14.00– 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.

บรรยายเรื่อง“สุขภาพเปลือกตาดี คุณค่าใหม่พยาบาลสาขาตา4.0เสริมสร้างความเข้าใจ เพือ่ ผู้ป่วยทาได้
ห่างไกลโรคตา(Good Lid Hygiene by Eye Nurse 4.0) ”
วิทยากร รศ.พ.ญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง ”ทันยุคกับสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยสายตาเลือนรางในประเทศญี่ปุ่น (Present Situation of Low Vision
Care in Japan)”
Speaker
Senior Associate Professor Yoshimune Hiratsuka, M.D.
(WHO Department of Ophthalmology, School of Medicine Juntendo University, Japan
Collaborating Centre for PBL, Tokyo.)
บรรยายเรื่อง “ ผลข้างเคียงจากการใช้คอนแทคเลนส์ : ข้อมูลได้จากผลการสารวจทางเวปไซต์ของผู้บริโภค
(Contact lens– related Complications : Results from Web-based Consumer Survey) ”
Speaker
Associate professor Koichi ONO, M.D.,Department of Ophthalmology, Juntendo Tokyo
Koto Geriatric Medical Center, Juntendo University, Japan(WHO Collaborating Centre
for PBL,Tokyo.
พักรับประทานอาหารว่าง

วันที่ 24 มกราคม 2562
15.15 – 16.00 น.

16.00 – 17.30 น.

กิจกรรม/ หัวข้อบรรยาย / วิทยากร
บรรยายเรื่อง“ความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมทักษะในโรคต้อหิน สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (Health
Literacy in Glaucoma for Ophthalmic Nurse Practitioner.”
วิทยากร อ.พญ.ภาวสุทธิส์ ุภาสัย
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-แถลงผลการดาเนินงานสมาคมพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
-พิธีมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการปี 2561
-การเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมฯชุดที่ 8

วันที่ 25 มกราคม 2562

กิจกรรม/ หัวข้อบรรยาย / วิทยากร

08.30 – 09.00น.

บรรยายเรื่อง“การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่เสี่ยงภัย
(Management of Blinded Cataract Screening System in the Risk Area.) ”
วืทยากร น.ส.นูรฟาเรีย ดอเล๊าะเจ๊ะแต
พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา
บรรยายเรื่อง“การดูแลผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกที่ไม่ยอมรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
(Care for blind patients of cataract in patients who refuse surgery)”.
วิทยากร นางกรทิพย์ มิตรวงษา
พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
อภิปรายเรื่อง“บทบาทของทีมเครือข่ายวิชาชีพในการดูแลสุขภาพตา โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(Pannel discussion: “The Role of Health Care Professional Network in Eye Care Services for Patient
– Centered Care) ”
วิทยากร : อ.พญ.วัฒนีย์เย็นจิตร (จักษุแพทย์/คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต)(20 นาที)
นางธนวรรณ ทาท่าหว้า (พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลบาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ)(10 นาที)
นางสาวอัจฉรา สิงห์โนนตาด (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลบาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ) (10นาที)
นายนิพันธ์ ยอดมณี (เจ้าหน้าที่ผเู้ ชี่ยวชาญเครื่องมือพิเศษทางจักษุวทิ ยาร.พ.เมตตาประชารักษ์)(10นาที)
ผู้ดาเนินการอภิปราย นางรัตนา รตนาภรณ์ กรรมการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตาแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง“ผ่าตัดตา รามาไอที (Advance Rama IT in Eye Operating Room) ”
วิทยากร
นางวศินีย์ เจียมทรัพย์ พยาบาลสาขาตา ห้องผ่าตัดจักษุ โรงพยาบาลรามาธิบดี
บรรยายเรื่อง“โครงการเด็กไทยสายตาดีที่เบตง
(Thai Children with Good Eye Sight Project in Betong Hospital) ”
วิทยากรน.ส.พิลาส แก้วสามดวง พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา ร.พ.เบตงอ.เบตง จ.ยะลา
บรรยายเรื่อง“นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปี 2562 สู่การปฏิบัติ”
(From Public Health Policy and Service Plan in 2019 to Practice) ”
วิทยากร: นพ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
กลุ่มงานจักษุวิทยา ร.พ.สระบุรี/กรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคตา กระทรวงสาธารณสุข
พักรับประทานอาหารกลางวัน

09.00 – 09.30น.

09.30 – 10.15น.

10.15 – 10.30น.
10.30– 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

วันที่ 25 มกราคม 2562
13.00 – 14.00 น.

14.00– 15.00 น.

15.00 - 15.15น.
15.15 – 16.00 น.

วันที่ 26มกราคม 2562
08.30 – 09.00น.

09.00–09.30 น.

09.30– 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.

กิจกรรม/ หัวข้อบรรยาย / วิทยากร
บรรยายเรื่อง “ความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมทักษะในโรคจักษุวิทยาเด็กและตาเขสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทางตา (Health Literacy in Pediatric and Strabismus for Ophthalmic Nurse Practitioner)”
วิทยากร
พันเอก ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
ผู้บังคับการกรมนักเรียน ร.ร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
บรรยายเรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลสาขาโรคตา
Law & Ethics for Ophthalmic Nurse Practitioner and Eye Nurse”
วิทยากร
อ.ประภัสสร พงศ์พันธ์พิศาล
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง “ความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมทักษะในโรคของจอตาและวุน้ ตาสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
(Health Literacy in Retina and Vitreous for Ophthalmic Nurse Practitioner)”
วิทยากร
รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม/ การบรรยาย / วิทยากร
การนาเสนอผลงานวิชาการ การถ่ายทอดงานพยาบาลสาขาตา /งานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง /งานวิจัย /การพัฒนางาน:
การนาเสนอการพัฒนางาน
เรื่อง “ผลการพัฒนางานบริการฉีดยาเข้าวุ้นตาที่คลินิกตรวจตาผู้ป่วยนอก(The development of Eye
Care Service for Intravitreous injection in OPD Eye, Maharaj Nakhon Ratchasima Hospital.”
นาเสนอโดย-นางฐิติรัตน์ แสงรัศมีเพ็ญ พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา งานการพยาบาลผุ้ป่วยนอก ห้องตรวจตา
ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
การนาเสนองานวิจัย
เรื่อง“ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจาหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวล และ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก(Discharge
Planning for Same Day Surgery Patients, undergoing Cataract Surgery,Perioperative
Nursing Division, Siriraj Hospital.)”
นาเสนอโดย น.ส.เบญจวรรณ พวงเพชร พยาบาลสาขาตา หน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 3
งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การนาเสนองานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เรื่อง “ความปลอดภัยในการตรวจคัดกรองโรคจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกาหนด
(Safety of Retinopathy of Prematurity Examination in Premature Infant)”
นาเสนอโดย นางญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ พยาบาลสาขาตา งานห้องตรวจจักษุ แผนกการพยาบาลผูป้ ่วยนอก
ร.พ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การนาเสนอผลงาน: การถ่ายทอดงานพยาบาลสาขาตาแก่พยาบาลสาขาอื่น
เรื่อง “รับมืออย่างไร ? กับภาวะฉุกเฉินทางตาสาหรับพยาบาล
How to Deal with an Emergency Eye condition for Professional Nurses”
นาเสนอโดย นางพิมพ์ใจ หัสชู พยาบาลเวชปฎิบัติทางตา งานวิชาการพยาบาลและศูนย์ตาปลอมร.พ.เมตตาประชารักษ์

วันที่ 26มกราคม 2562
10.30 – 11.15 น.

11.15 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.

กิจกรรม/ การบรรยาย / วิทยากร
บรรยายเรื่อง“ พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา/พยาบาลสาขาตากับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
Career Path for Ophthalmic Nurse Practitioner and Eye Nurse. ”
วิทยากร
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
ผู้อานวยกองการพยาบาล /อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2
- แนะนากรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 8 วาระพ.ศ.2562 - 2565
- พิธีปิดการประชุม
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

