โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
หลักการและเหตุผล
NCD ย่อมาจาก Non Communicable Disease หรือโรคไม่ติดต่อ โรคที่มาจากพฤติกรรมชีวิตที่ไม่ดี
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคที่
เกิดจากบุหรี่ โรคที่เกิดจากการดื่มสุรา โรคเบาหวาน ฯลฯ รายงานขององค์การอนามัยโลก ในปี ค.ศ.2008
จากยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในปีนั้น 57 ล้านคน ปรากฏว่า 36 ล้านคน หรือ 63% เกิดจากโรคที่ไม่ติดต่อ อันดับ
หนึ่ง คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ (48% หรือ 17.28 ล้านคน) โรคมะเร็ง (21% หรือ 7.6 ล้านคน) โรคระบบ
ทางเดินหายใจเรื้อรัง (12% หรือ 4.2 ล้านคน) และโรคเบาหวาน (ที่เป็นสาเหตุโดยตรง 3.5% หรือ 1.3 ล้าน
คน) ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดมาจากพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่ การไม่ออกกาลังกาย ทานอาหารที่ไม่เหมาะสม
รวมทั้งดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป ประมาณ 80% ของยอดผู้เสียชีวิตของโรคไม่ติดต่อ หรือ 29 ล้าน(จาก 36
ล้าน) เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่าหรือปานกลาง และมากกว่า 9 ล้านคนที่เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อมีอายุ
น้อยกว่า 60 ปี (วัยทางานหารายได้ให้ครอบครัว) และ 90% ของผู้เสียชีวิตเหล่านี้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่าถึง
ปานกลาง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง ระบบหายใจเรื้อรัง และเบาหวาน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 80%
ปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ 4 ประการ คือ สูบบุหรี่ ไม่ออกกาลังกาย แอลกอฮอล์ที่มากเกินไป และ
อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โรคไม่ติดต่อมักมาจากการเป็นผู้สูงอายุ การที่เมืองต่างๆเติบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่มี
การวางแผน จึงมีการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทั้งหมดนี้ทาให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ไขมัน และน้าตาลใน
เลือดสูง น้าหนักเกินหรืออ้วน ซึ่งถือได้ว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็น “Intermediate risk factors” (ปัจจัยเสี่ยง)
ที่จะนาไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ฯลฯ
เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชกรในร้านยา
ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกรับบริการทางสุขภาพเบื้องต้นที่ร้านยาใกล้ชุมชนของตนเอง หากเภสัชกรร้านยา
สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวได้ดี และสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคดังกล่าวได้ ก็จะทาให้ลดค่าใช้จ่ายที่จะตามมาจากโรคดังกล่าวได้อย่างมหาศาล ดังนั้น คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนภายใต้โครงการ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบและสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงจัดประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนขึ้น เพื่อให้มีการสอดแทรกการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุม
ยาสูบไปในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้แก่เภสัชกรร้านยา ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการจัดการปัญหา
ความเสี่ยงต่อโรคและการควบคุมยาสูบ
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- เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศูนย์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบใน
ร้านยา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ระบบงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยาที่มีประสิทธิภาพ
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
เพิ่มขึ้น
- มีแหล่งฝึกอบรมทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจานวนเพิ่มขึ้น
ขอบเขตของโครงการ
เภสัชกรร้านยา ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์
จานวนประมาณ 60 คน
การดาเนินงาน
จัดอบรมวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน” วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561
งบประมาณ (ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและ
ควบคุมยาสูบ)
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
15,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางและทีพ่ ักวิทยากร
10,000 บาท
- ค่าเดินทางผู้ร่วมประชุม
20,000 บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
3,000 บาท
- ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร
6,000 บาท
- ค่าสื่อรณรงค์
30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
84,000
บาท
หมายเหตุ: ทั้งนี้สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ

หัวหน้าโครงการ
…………………………………….
(รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม)
ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน
วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้อง 2316 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

10.30– 11.15 น.
11.15- 12.00 น.
12.00– 13.00 น.
13.00- 13.45 น.
13.45- 14.30 น.
14.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับการคัดกรองความเสี่ยงและฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพและควบคุมยาสูบ
โดย รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการการใช้ยาในร้านยาและชุมชน
ภญ.นิรัชรา ถวิลการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการสูบบุหรี่ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยาอดบุหรี่
ภญ.ปุ้ม ภูสาหัส เภสัชกรประจาบ้าน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับประทานอาหารกลางวัน
การให้บริการเลิกบุหรี่และฐานข้อมูลในการให้บริการ
ภญ.ณัฏฐธิดา หาญสุริย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การผสมผสานบริการเลิกบุหรี่ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์
การสร้างเครือข่ายร้านยาให้เข้มแข็งและแนวทางการพัฒนางานปีงบประมาณ 2562
โดย รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ ภก.เผ่าพงศ์ เหลืองรัตนา ร้านยาพรชัยเภสัช

หมายเหตุ: เสริฟอาหารว่างในห้อง เวลา 10.30-10.45 และ 14.30-14.45 น.
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