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“การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล”                                    
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบรุี จ.สรุาษฎร์ธานี 
 

1.ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อ.................................................สกุล........................................................... 
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน (13 หลกั)……............................................... 
ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ ชื่อ/ชื่อหน่วยงำน................................................... 
เลขที่........หมู่ที่...... แขวง/ต ำบล...........................เขต/อ ำเภอ......................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เบอร์โทรศัพท์.................................E-mail..................................................... 
2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน  
สถำนที่ปฏิบัติงำนปจัจุบัน.............................................................................. 
เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ................................................................... 
เลขที่สมำชิกสภำกำรพยำบำล ....................................................................... 
3.อาหารและสถานที่พักระหว่างการอบรม  
อาหาร   โปรดระบ ุ(  )  ไทยพุทธ  (  ) มุสลิม                                
จองสถานที่พัก  โรงแรมบรรจงบุร ี 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 
 

กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมโอนเงินค่ำลงทะเบียนแล้วส่งกลับมำยังโครงกำร 
โดย Scan หรือ ถ่ำยรูป ใบสมัครและหลักฐำนกำรโอนเงินส่งมำที่ 

E-mail: facultyofnurse@gmail.com 
*กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวจริงไว้ที่ผู้อบรมเพื่อขอรับใบเสร็จ

ค่าลงทะเบียนหน้างาน 
*ทางโครงการจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนส าเร็จหลังจากตรวจสอบ
เอกสารและการโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ 

 

*ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน* 
 

 
 
 

                               
 
 
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ประภสัสร อักษรพันธ ์      โทร 091-8246165 

       อ.รุ้งกำนต์  พลำยแก้ว         โทร 088-7614269 
คุณแพรพิม ดำวสุวรรณ       โทร 083-1828089 

        
 
 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 12 หน่วยคะแนน 

 

 
 

 
 

 
ประชุมวิชาการประจ าปีครั้งท่ี 5 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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“การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ทางการพยาบาล”  

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 

โรงแรมบรรจงบุรี จ.สรุาษฎร์ธาน ี
 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

คุณแพรพิม ดำวสุวรรณ   โทร 083-1828089 

mailto:facultyofnurse@gmail.com


หลักการและเหตุผล 
กำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในประเทศไทยถูก

ก ำหนดไว้ในนโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ ตั้งแต่ พ.ศ.2554 และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ พ.ศ.2555-2559 แต่
ในปัจจุบันยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่ำที่ควร เนื่องจำกสำเหตุหลำย
ประกำร ซึ่งหนึ่งในสำเหตุที่ส ำคัญ คือ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้สั่งใช้ยำ จึงเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องปรับ
กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม เพื่อลดอันตรำยต่อผู้ใช้ยำโดยไม่
จ ำ เป็น  และค่ ำใช้จ่ ำยโดยใช่ เหตุทั้ งต่อตั วบุ คคลและต่ อ
งบประมำณของประเทศ รวมถึงกำรน ำไปสู่ควำมเสื่อมถอยของ
ศรัทธำที่ประชำชนมีต่อวิชำชีพและมีกำรฟ้องร้องเพิ่มสูงขึ้นใน
อนำคต 
 กำรใช้ยำอย่ ำงสมเหตุผลมิ ได้ เป็นหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของผู้หนึ่ งผู้ ใดโดยเฉพำะ แต่ เป็นหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องในหลำยภำคส่วนที่ต้อง
ด ำเนินงำนไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นพยำบำลวิชำชีพซึ่งเป็นหนึ่งใน
บุคลำกรทำงด้ำนสุขภำพ จึงควรมีองค์ควำมรู้เรื่องโรคและยำ รวมถึง
กำรเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ตำมวิชำชีพ ตำมกฎหมำย และตำมควำม
คำดหวังของสังคมในกำรดูแลสุขภำพของผู้รับบริกำร เพื่อให้ตนเอง
เกิดควำมตระหนัก และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
ตลอดจนสำมำรถสื่อสำรกับผู้รับบริกำรให้มีควำมเข้ำใจและจัดกำร
กับปัญหำที่เกี่ยวข้องกับยำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน น ำไปสู่ควำม
เป็นไปได้ของกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรใช้ยำสมเหตุผลที่จะเกิดขึ้น  
 จำกสถำนกำรณ์ ดั งกล่ ำวคณ ะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี เล็งเห็นว่ำพยำบำลวิชำชีพ รวมถึง
บุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข จ ำเป็นต้องมีกำรเพิ่มพูนควำมรู้
เกี่ยวกับกำรใช้ยำสมเหตุผลให้มีควำมถูกต้องและทันสมัย สำมำรถ
จัดกำรปัญหำเกี่ยวข้องกับใช้ยำได้อย่ำงแท้จริง จึงเห็นสมควรให้จัด
ประชุมวิชำกำรประจ ำปี  ครั้ งที่  5 ของคณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี เรื่อง “กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
ทำงกำรพยำบำล” เพื่อให้พยำบำลวิชำชีพและทีมสุขภำพได้มีควำม
พร้อมในกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในกำรดูแลสุขภำพของ
ประชำชนให้มีควำมปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
พยำบำลวิชำชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่ำ พยำบำลวิชำชีพทั่วไป 

อำจำรย์พยำบำล และบุคคลด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 100 คน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลภำยใต้ขอบเขต บทบำทหน้ำที่ 
น ำไปสู่ควำมปลอดภัยและประโยชน์อย่ำงสูงสุดแก่ผู้รับบริกำรใน
กำรปฏิบัติงำน 
 2. ผู้เข้ำร่วมประชุมน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลแก่ผู้ที่มำรับบริกำรได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพส่งผลให้เกิดกำรปฏิบัติงำนทำงกำรพยำบำลที่มีคุณภำพ
ตำมมำ  

3. ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถน ำทักษะกำรให้สุขศึกษำ
และค ำปรึกษำเพื่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลไปประยุกต์ใช้ใน
จัดกำรปัญหำที่เกี่ยวข้องกับใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในสถำนบริกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดควำมขัดแย้งกับผู้ที่มำรับบริกำร
ขณะปฏิบัติงำน  
 #----------------------------------------------------# 
 

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

มหำวิทยำลยัรำชภฏัสรุำษฎร์ธำน ี
เวลำ 08.46-9.45 น.     สถานการณ์ในเมืองไทยกับการใช้ยา

อย่างเหตุผล  
 โดย  ผศ.ดร.วัฒนำ รตันพรหม 
เวลำ 09.46-10.00 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 10.01-12.00 น.   การใชย้าอย่างสมเหตุผลในการดูแล

ปฐมภมูิ  
 โดย  นพ.จิตติกร ผลแก้ว 
                                       และผศ.กฤษณำ สังขมุณีจินดำ 

เวลำ 12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลำ 13.01-14.45 น. การใช้ยาปฏชิีวนะอย่างสมเหตุผล 
 โดย  รศ.ดร.ลัดดำวัลย์ ผิวทองงำม 
เวลำ 14.46-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลำ 15.01-16.30 น.   การใชย้าอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 โดย  รศ.ดร.ลัดดำวัลย์ ผิวทองงำม 
 
วันศุกร์ ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
เวลำ 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลำ 08.31-09.30 น.    บทบาทพยาบาลในการด าเนินการ

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

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

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

อย่างสมเหตุผล: มุมมองและ
ประสบการณ์”  

 โดย  นพ.จักรำวุธ เผือกคง 
     รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 
        และผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต    
                                     ด ำเนินรำยกำรโดย  
                                     ว่ำท่ี ร.ต. อ.ธีระยุทธ เกดิสังข ์

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


