โครงการประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 ประจําป
งบประมาณ 2563 เรื่อง “Complementary Medicines in Pharmacy Practices”

ลักษณะโครงการ

เปนโครงการยอยภายใตโครงการหลักการสรางเครือขายจัดการศึกษาตอเนื่องทาง
เภสัชศาสตร ซึ่งมีบรรจุในแผนปฏิบัติการ (กลยุทธ) ประจําปงบประมาณ 2563

ผูรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ,
ฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม, กลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
นครพิงค, ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม, ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย, กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม และสถาบันแบลคมอรส

หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเปนบุคลากรทางการแพทยที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสําคัญตอการ
ใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานสุขภาพ, การใชยา รวมถึงการใชโภชนเภสัชภัณฑอยางถูกตองและเหมาะสม
ในขณะที่ประชาชนมี ความสนใจในเรื่ องของโภชนเภสัชภัณฑและมีการเสาะหาความรู ดวยตนเองมากขึ้ น
ประกอบกับผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความหลากหลายและมีสวนประกอบใหมๆ เพิ่มมากขึ้น เภสัชกรจึงควรมี
การอั พเดทความรู ความเข า ใจในเรื่ องดั งกลาว โดยมีขอมูล อางอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidencebased) เพื่อสามารถใหความรูหรือแนะนําประชาชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเภสัชกรมีความรูเกี่ยวกับ complementary medicine และสามารถนําความรูไป
ใชในการบริบาลทางเภสัชกรรมไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2. เพื่ อ ให เ ภสั ช กรสามารถให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ สุ ข ภ าพ รวมถึ ง บทบาทข อง
complementary medicine ในภาวะต า ง ๆ เช น การจั ด การภาวะไขมั น ในเลื อ ดที่
ผิ ด ปกติ การดู แ ลสตรี มี ค รรภ แ ละให น มบุ ต ร การจั ด การภาวะความเครี ย ดและ
การออกกําลังกาย เปนตน
3. เพื่อใหเภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในการดูแล
รั กษาผู ป ว ย ระหว า งวิ ทยากรและผูเขารว มประชุม เพื่อใหเกิดความรูความเข า ใจใน
แนวทางการรักษาผูปวย

กลุมเปาหมาย เภสัชกรผูประกอบวิชาชี พเภสัช กรรมในรานยา/โรงพยาบาล และนักศึกษาเภสัช ศาสตร
ในเขตภาคเหนือ จํานวนประมาณ 150-200 คน
ระยะเวลา

วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2563 ระหวางเวลา 08.00 -16.00 น. ในรูปแบบของการประชุม
วิชาการ On-site และ Online (Webinar)

สถานที่

ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

วิทยากร

1. ดร.ภญ. อโนมา เจริญทรัพย
ผูจัดการดานการศึกษา สถาบันแบลคมอรส ประเทศไทย
2. พญ. ธิศรา วีรสมัย
แพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท
3. ผศ.ดร.ภญ. ศุภวรรณ บุญระเทพ
อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปแบบการประชุม

การบรรยาย/ตอบขอซักถาม

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

เทากับ 4.5 หนวยคะแนน

รหัสกิจกรรม

1003-2-000-021-03-2563

ประโยชนที่ไดรับ

ผูเขารวมประชุมฯ สามารถนําความรูที่ไดไปใชปฏิบัติงานภายในองคกร
และสามารถใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูมารับบริการไดอยางถูกตอง

งบประมาณการดําเนินการ

สถาบันแบลคมอรส สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดประชุม
วิชาการฯ ครั้งนี้ ตลอดการประชุมฯ

กําหนดการ
การประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2563
เรื่อง “Complementary Medicines in Pharmacy Practices”
วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 -16.00 น.
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2563
เวลา 08.00 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.

กลาวเปดการประชุมวิชาการฯ
โดย ภก. นพสิทธิ์ ขันตี
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค

09.00 - 10.30 น.

Immunity in a Viral World: The roles of nutrients and herbs
โดย ดร.ภญ. อโนมา เจริญทรัพย
ผูจัดการดานการศึกษา สถาบันแบลคมอรส ประเทศไทย

10.30 - 12.00 น.

Complementary Medicines for Pregnancy & Brest feeding
โดย พญ. ธิศรา วีรสมัย
แพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท

12.10 - 13.00 น.

Lunch

13.00 - 14.30 น.

Complementary Medicine for Stress Management and Sport
โดย ผศ.ดร.ภญ. ศุภวรรณ บุญระเทพ
อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยรังสิต

14.30 - 15.30 น.

Blackmores Begin Better Everyday (no CPE)
โดย ภก. ณัฐที เทียนศิริ

15.30 - 16.00 น.

กลาวปดการประชุมวิชาการฯ
โดย อ.ดร.ภญ. สรัญญา ชวนพงษพานิช
คณบดีคณะเภสัชสาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ

