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ที่ ส./2559
12 กรกฏาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ ประจาปี 2559 เพื่อต่อหนังสืออนุญาต
ให้บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
เรียน สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย - กาหนดการสัมมนาวิชาการ
จากแนวโน้มปัจจุบันประชากรมีอายุโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ภาวะปัญหาผู้มีสายตายาวตามวัย
พบได้มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ทางสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไ ทยร่วมกับสานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิล ปะกรมสนับ สนุน บริก ารสุข ภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จ ัด สัม มนาวิช าการประจ าปี 2559
ในหัว ข้อ เรื่อ ง “สายตายาวตามวัย และการจัด การ” (Presbyopia and Its Management) ในวัน ที่
19 – 20 กัน ยายน 2559 ณ. ห้อ งแกรนด์บ อลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์ม าร์ค เวลา 8.30- 17.30 น.
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ให้ทันสมัยและใช้นับเป็นชั่วโมงอบรมหนังสืออนุญาต
ให้บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ซึ่ง ต้องทาการต่อหนัง สืออนุญาตฯ ทุก 2 ปี
โดยในงานนี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และประเทศไทย มาเป็นผู้บรรยาย และ
นอกเหนือจากการประชุมวิชาการ ภายในงานยัง มีก ารจัด แสดงผลิต ภัณ ฑ์ และเครื่อ งมือ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
การดูแลปัญหาสายตายาวตามวัยอีกด้วย
ทางสมาคมหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์
ในการตรวจและการแก้ไขปัญหาสายตาจึง เรีย นเชิญ ท่า นสมาชิก ทุก ท่า นและผู้ส นใจเข้า ร่ว มการสัม มนา
วิชาการในครั้งนี้ โดยการลงทะเบียนและชาระเงินล่วงหน้าตามรายละเอียดที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ณรงค์ ลีดาสวัสดิ์)
นายกสมาคมนักทัศมาตรศาสตร์ไทย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสาธิต จันทร์สมุด (เบน) ,OD
โทร 084 460-4107
E- mail: dr.sartit@gmail.com

กาหนดการสัมมนาวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์ ประจาปี 2559
เรื่อง “ สายตายาวตามวัยและการจัดการ Presbyopia and its Management”
ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค
วัน

เวลา

19 ก.ย.59

8.00 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.45
11.45 - 13.00
13.00 - 14.00

ลงทะเบียน

15.45 - 16.15

พิธีเปิดงานประชุม
“การคัดกรองผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อส่งต่อจักษุแพทย์” โดย พญ. สุภาพร ศรีธวัชพงษ์
พักทานอาหารว่าง
“Presbyopia and Management” : Lenni Copper, Ms.
พักทานอาหารกลางวัน
“คอนแทคเลนส์สาหรับปัญหาสายตายาวตามวัย” โดย ดร.วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์
“IOL Update & Vision management after cataract surgery”
โดย นพ.คานูณ อธิภาส
พักทานอาหารว่าง
“การออกแบบเพื่อคุณภาพในการมองเห็นสาหรับ Multifocal contact lens”
โดย ดร.เฉลิมชนม์ สมณะ
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิต

16.15 - 16.45

อ.ดนัย ตันเกิดมงคล จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง

16.45 - 17.15

10.30 - 10.45

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
“Ergonomic Design กับ หลักทางสรีรวิทยาสาหรับการมองเห็น”
โดย ดร.ศิริพงษ์ ทิพย์มงคลศิลป์
“การแก้ไขปัญหา Presbyopia ด้วยเลนส์เฉพาะทาง Occupational Lens”
โดย คุณบุญทวี ภูริคุปต์
พักทานอาหารว่าง

10.45 - 11.45

“แนวทางดูแลปัญหาสายตา Presbyopia ในยุคดิจิตอล” โดย คุณสาคร สินธทียากร

11.45 - 13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00

“Ocular disease with aging” โดย พญ.ตุลยา ตั้งศิรพิ ัฒน์

14.00 - 16.00

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากกองประกอบโรคศิลปะ

16.00 - 16.15

พักทานอาหารว่าง

16.15 - 16.45

พิธีปิดการประชุมสัมมนาวิชาการปี 59

17.00 - 17.30

ประชุมสมาชิกสามัญประจาปี 59

14.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.45

20 ก.ย.59

รายละเอียดกิจกรรม

8.30 - 9.30
9.30 - 10.30

การลงทะเบียน
ลงทะเบียนพร้อมโอน
วันนี้ - 15 สิงหาคม
2559

ประเภทผู้เข้าร่วม

ลงทะเบียนพร้อมโอน
16 สิงหาคม 2559 –
15 กันยายน 2559

หมายเหตุ

นักทัศนมาตร

3,000 บาท

3,500 บาท

รวมค่าบารุงรายปี/
สมัครสมาชิกใหม่แล้ว
1,000 บาท

นักศึกษาทัศนมาตร

2,000 บาท

-

-

สมาชิกวิสามัญ

-

3,000 บาท (สมาชิกเก่า)

ผู้ปฏิบัติวิชาชีพทางสายตา
บุคคลทั่วไปไม่สมัคร
สมาชิก

-

3,500 บาท

รวมค่าบารุงรายปี/
สมัครสมาชิกใหม่แล้ว
1,000 บาท

-

4,500 บาท

-

******สงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน******

วิธีการลงทะเบียน
1. สาหรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความประสงค์สมัครสมาชิกรายใหม่ จะต้องเตรียมเอกสารมา
ในวันที่ 19 กันยายน 2559
ประเภทสมาชิก
นักทัศนมาตร (สามัญ)

สมาชิกวิสามัญ
(ผู้ประกอบการ/ช่างแว่น)

เอกสาร
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
4.ใบอนุญาตให้บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะ
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป

2. ชาระอัตราการลงทะเบียน โดยโอนทางธนาคาร หรือ ATM ชื่อบัญชี สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 799-2-33622-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน
3. ลงทะเบียนออนไลน์ ตามลิงค์ http://goo.gl/forms/gZxVnJQxHZZvEDyF2
4. แจ้งการโอนเงินทางออนไลน์ ตามลิงค์ http://goo.gl/forms/6V1SV1E3qSNr0QZo1
กรุณาแนบสลิปการโอนเงินโดยส่งมาที่ email : optometry.th@gmail.com เพื่อเจ้าหน้าที่
จะตอบกลับกาหนดการของงาน และรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสาธิต จันทร์สมุด (เบน) ,OD
โทร 084 460-4107

E- mail: dr.sartit@gmail.com

