
 
                   
ที ่อว 0640.12/ว.075/63     
         
                  
 

           5  กุมภาพันธ์ 2563     
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 5 เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล”  
  

เรียน  อธิการบดี/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าส านักงาน/ 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอ/หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/และผู้สนใจทุกท่าน 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 5   จ านวน 1 ฉบับ  
  2. แผ่นพับ       จ านวน 1 ฉบับ     

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก าหนดจัดการประชุมวิชาการประจ าปี           
ครั้งที่ 5 เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล” ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล รวมถึง
บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-
16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพได้มีความพร้อมในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
  

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 5 และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
ประชุมวิชาการฯดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

  -ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท 
  -ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563 ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท  

โดยส่งใบสมัครมาได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 7791 3375 
โทรสาร 0 7791 3376 หรือที่ E-mail: pp.anfield@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยมี

อาจารย์ประภัสสร อักษรพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 1824 6165 และนางสาวแพรพิม ดาวสุวรรณ            
08 3182 8089 เป็นผูป้ระสานงาน รายละเอียดตามสิง่ท่ีส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 5                                                                                                                                                                 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

      (ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 
           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์        
ส านักงานคณบดี 
โทรศัพท์ 0 7791 3375 โทรสาร 0 7791 3376 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
ต.ขุนทะเล  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ 
 

 

mailto:kanitin.sansa@gmail.com%20ภายใน


การจัดประชุมวิชาการประจ าปี 
เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล" 
 ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 
 

1. เจ้าของโครงการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ  นางสาวประภัสสร อักษรพันธ์ 
    ผู้ด าเนนิโครงการ  ผศ.กฤษณา สังขมุณีจินดา 

ดร.ทัศนีย์ สุนทร 
นางสาวรุ้งกานต์ พลายแก้ว 
นางสาวจิดาภา พลรักษ์  
นางสาวอริศรา สุขศร ี 
ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ เกิดสังข์ 

 
3. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประเทศไทยถูกก าหนดไว้ในนโยบายแห่งชาติด้านยา ตั้งแต่ พ.ศ.
2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 แต่ในปัจจุบันยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ส าคัญ คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้สั่งใช้ยา จึงเป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องปรับการด าเนินการให้เหมาะสม เพ่ือลดอันตรายต่อผู้ใช้ยาโดยไม่จ าเป็น และ
ค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุทั้งต่อตัวบุคคลและต่องบประมาณของประเทศ รวมถึงการน าไปสู่ความเสื่อมถอยของศรัทธาที่
ประชาชนมีต่อวิชาชีพและมีการฟ้องร้องเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลมิได้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของวิชาชีพหนึ่งวิชาชีพใดโดยเฉพาะ แต่เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนที่ต้องด าเนินงานไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น
พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางด้านสุขภาพ จึงควรมีองค์ความรู้เรื่องโรคและยา รวมถึงการเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ตามวิชาชีพ ตามกฎหมาย และตามความคาดหวังของสังคมในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ เพ่ือให้
ตนเองเกิดความตระหนัก และสามารถน าความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย ตลอดจนสามารถให้สุขศึกษาและค าปรึกษา
กับผู้รับบริการให้มีความเข้าใจและจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาไปใช้ในการปฏิบัติงาน น าไปสู่ความเป็นไปได้
ของการสร้างสังคมแห่งการใช้ยาสมเหตุผลที่จะเกิดข้ึน 

จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นว่าพยาบาลวิชาชีพ 
รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมเหตุผลให้มีความถูกต้อง
และทันสมัย สามารถจัดการปัญหาเกี่ยวข้องกับใช้ยาได้อย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมวิชาการประจ าปี 
ครั้งที่ 5 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่ อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการ
พยาบาล” เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพได้มีความพร้อมในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการดูแล
สุขภาพของประชาชนให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  



 
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทหน้าที่
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการในแต่ละกลุ่ม 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพ่ิมพูนทักษะในการให้สุขศึกษาและค าปรึกษากับผู้รับบริการในจัดการปัญหา
ทีเ่กี่ยวข้องกับใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้อย่างเหมาะสม 
 
5. วิธีการด าเนินการประชุม 
 1. การบรรยาย  

2. การเสวนา  
 
6. วิทยากรหรือผู้สอน   
 6.1 วิทยากรที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ 

6.1.1 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม (รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
6.1.2 นพ.จิตติกร ผลแก้ว (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
6.1.3 ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ (อนุกรรมการยา สภาการพยาบาล) 
6.1.4 ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 6.1.5 ว่าที่ ร.ต. อ.ธีระยุทธ เกิดสังข์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี) 
           6.๒ วิทยากรที่ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพ   

6.2.1 รศ.ดร.ลัดดาวลัย์ ผวิทองงาม (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
6.2.2 นพ.จักราวุธ เผือกคง (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
6.2.3 รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล (ภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)    
 
7. ระยะเวลาด าเนินการประชุม 

ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. 
 
8. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พยาบาลวิชาชีพ
ทั่วไป อาจารย์พยาบาล และบุคคลด้านสาธารณสุข จ านวน 100 คน 
 
9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 
 
10. งบประมาณ 
 - 



 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้ขอบเขต บทบาท
หน้าที่ น าไปสู่ความปลอดภัยและประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ผู้ที่มารับบริการได้
อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมา  
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าทักษะการให้สุขศึกษาและค าปรึกษาเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไป
ประยุกต์ใช้ในจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความ
ขัดแย้งกับผู้ที่มารับบริการขณะปฏิบัติงาน 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการ 
เรื่อง ประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 5 

“การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล”  
ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  
....................................................................................................................................... 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 08.31-08.45 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ  

โดย  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เวลา 08.46-9.45 น.       สถานการณ์ในเมืองไทยกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

โดย  ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
      รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เวลา 09.46-10.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.01-12.00 น.       การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการดูแลปฐมภูมิ  

โดย  นพ.จิตติกร ผลแก้ว 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เวลา 12.01-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.01-14.45 น. การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

โดย  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม 
       ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เวลา 14.46-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.01-16.30 น.       การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

โดย  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม 
       ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 



วันศุกร์ ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 08.31-09.30 น.      บทบาทพยาบาลในการด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
 โดย  ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ 
                                            อนุกรรมการยา สภาการพยาบาล 
เวลา 09.31-10.30 น.      Patient Education and Counseling for RDU 
 โดย  ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ 
                                            อนุกรรมการยา สภาการพยาบาล 
เวลา 10.31-10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.46-12.00 น.      การดูแลผู้ป่วยท่ีใช้กัญชาทางการแพทย์   
 โดย  ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต  
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เวลา 12.01-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.01-15.30 น.  เสวนาเรื่อง “กัญชาทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล: มุมมองและประสบการณ์”  

โดย  นพ.จักราวุธ เผือกคง 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 
       ภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์  
       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       และผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ด าเนินรายการโดย ว่าที่ ร.ต. อ.ธีระยุทธ เกิดสังข์ 
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เวลา 15.31–15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.46–16.30 น.  สรุป และปิดการประชุม 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีครั้งท่ี 5 
“การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล”                                    

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบรุี จ.สรุาษฎร์ธานี 

 

1.ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อ.................................................สกุล........................................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (13 หลกั)……............................................... 
ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ ชื่อ/ชื่อหน่วยงาน................................................... 
เลขที่........หมู่ที่...... แขวง/ต าบล...........................เขต/อ าเภอ......................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เบอร์โทรศัพท์.................................E-mail..................................................... 
2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน  
สถานที่ปฏิบัติงานปจัจุบัน.............................................................................. 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ................................................................... 
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล ....................................................................... 
3.อาหารและสถานที่พักระหว่างการอบรม  
อาหาร   โปรดระบ ุ(  )  ไทยพุทธ  (  ) มุสลิม                                
จองสถานที่พัก  โรงแรมบรรจงบุรี  โทร: 077-489111 

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/30kvYvS 

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย 
เลขที่บัญชี  984-9-21380-9 ออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ค่าลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คนละ 2,000 บาท 

วันที่ 16 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 คนละ 2,500 บาท 
 

กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งกลับมายังโครงการ 
โดย Scan หรือ ถ่ายรูป ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ 

E-mail: facultyofnurse@gmail.com 
*กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวจริงไว้ที่ผู้อบรมเพื่อขอรับใบเสร็จ

ค่าลงทะเบียนหน้างาน 
*ทางโครงการจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนส าเร็จหลังจากตรวจสอบ
เอกสารและการโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ 

 

*ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน* 
 

 
 

 
                               
 
 
 

 
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ประภสัสร อักษรพันธ์       โทร 091-8246165 

       อ.รุ้งกานต์  พลายแก้ว         โทร 088-7614269 
คุณแพรพิม ดาวสุวรรณ       โทร 083-1828089 

        
 
 

*หลักสูตรน้ีได้รับการรบัรอง 
คิดคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (CNEU) จากสภาการพยาบาล* 

 

 
 

 
 

 
ประชุมวิชาการประจ าปีครั้งท่ี 5 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
 

เรื่อง 
 

“การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ทางการพยาบาล”  

 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 

โรงแรมบรรจงบุรี จ.สรุาษฎร์ธาน ีขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
คุณแพรพิม ดาวสุวรรณ   โทร 083-1828089 

mailto:facultyofnurse@gmail.com


หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประเทศไทยถูก

ก าหนดไว้ในนโยบายแห่งชาติด้านยา ตั้งแต่ พ.ศ.2554 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 แต่
ในปัจจุบันยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ส าคัญ คือ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้สั่งใช้ยา จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องปรับ
การด าเนินการให้เหมาะสม เพื่อลดอันตรายต่อผู้ใช้ยาโดยไม่
จ า เป็น และค่ า ใช้จ่ายโดยใช่เหตุทั้ งต่อตั วบุคคลและต่อ
งบประมาณของประเทศ รวมถึงการน าไปสู่ความเสื่อมถอยของ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อวิชาชีพและมีการฟ้องร้องเพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต 
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลมิได้ เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้หนึ่ งผู้ ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนท่ีต้อง
ด าเนินงานไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นหนึ่งใน
บุคลากรทางด้านสุขภาพ จึงควรมีองค์ความรู้เรื่องโรคและยา รวมถึง
การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามวิชาชีพ ตามกฎหมาย และตามความ
คาดหวังของสังคมในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ เพื่อให้ตนเอง
เกิดความตระหนัก และสามารถน าความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
ตลอดจนสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการให้มีความเข้าใจและจัดการ
กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาไปใช้ในการปฏิบัติงาน น าไปสู่ความ
เป็นไปได้ของการสร้างสังคมแห่งการใช้ยาสมเหตุผลที่จะเกิดขึ้น  
 จากสถานการณ์ ดั งกล่ าวคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นว่าพยาบาลวิชาชีพ รวมถึง
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จ าเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการใช้ยาสมเหตุผลให้มีความถูกต้องและทันสมัย สามารถ
จัดการปัญหาเกี่ยวข้องกับใช้ยาได้อย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้จัด
ประชุมวิชาการประจ าปี  ครั้ งที่  5 ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ทางการพยาบาล” เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพได้มีความ
พร้อมในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่า พยาบาลวิชาชีพทั่วไป 

อาจารย์พยาบาล และบุคคลด้านสาธารณสุข จ านวน 100 คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้ขอบเขต บทบาทหน้าที่ 
น าไปสู่ความปลอดภัยและประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการใน
การปฏิบัติงาน 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ผู้ที่มารับบริการได้อย่างเต็ม
ศักยภาพส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
ตามมา  

3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าทักษะการให้สุขศึกษา
และค าปรึกษาเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปประยุกต์ใช้ใน
จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความขัดแย้งกับผู้ที่มารับบริการ
ขณะปฏิบัติงาน  
 #----------------------------------------------------# 
 

ก าหนดการประชุม 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 08.31-08.45 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ  
 โดย  รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
เวลา 08.46-9.45 น.     สถานการณ์ในเมืองไทยกับการใช้ยา

อย่างเหตุผล  
 โดย  ผศ.ดร.วัฒนา รตันพรหม 
เวลา 09.46-10.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.01-12.00 น.   การใชย้าอย่างสมเหตุผลในการดูแล

ปฐมภมูิ  
 โดย  นพ.จิตติกร ผลแก้ว 

เวลา 12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.01-14.45 น. การใช้ยาปฏชิีวนะอย่างสมเหตุผล 
 โดย  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม 
เวลา 14.46-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.01-16.30 น.   การใชย้าอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 โดย  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม 
 
วันศุกร์ ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 08.31-09.30 น.    บทบาทพยาบาลในการด าเนินการ

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
 โดย  ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ ์
เวลา 09.31-10.30 น.   Patient Education and 

Counseling for RDU 
 โดย  ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ ์
เวลา 10.31-10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.46-12.00 น.   การดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทาง

การแพทย์   
 โดย  ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต  
เวลา 12.01-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.01-15.30 น. เสวนาเรื่อง “กัญชาทางการแพทย์

อย่างสมเหตุผล: มุมมองและ
ประสบการณ์”  

 โดย  นพ.จักราวุธ เผือกคง 
     รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 
        และผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต    
                                     ด าเนินรายการโดย  
                                     ว่าท่ี ร.ต. อ.ธีระยุทธ เกดิสังข ์

เวลา 15.31–15.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.46–16.30 น.  สรุป และปิดการประชุม 
 
 


