กำหนดการประชุมวิชาการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัน 17 สิงหาคม 2563
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1 กับการจัดการยาผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพปลอดภัย”
โดย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
10.00 - 10.15 น. บรรยาย “จิ๋วตาไว” รู้เท่าทันสื่อ เครือข่ายอย.น้อย สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดย ภญ.นัทธินี วัฒนวราสันต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10.15 - 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หัวข้อที่ 1 ระบบการจัดการยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ประชาชนบริโภคปลอดภัย เหมาะสมเชือ่ มโยงทุก
ระดับ
1. ยานอนหลับ: ความหมายทางการแพทย์สู่ความหมายทางสังคม
โดย ภญ.กุศลิน การะหงส์ โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2. เภสัชปฐมภูมิสู่ยาปลอดภัยของประชาชนจังหวัดลำปาง
โดย ภญ.เมษิณี เจริญเกียรติกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง
3. การส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลให้ประชาชนใช้ยาปลอดภัยของเครือข่ายสุขภาพสบเมย
โดย ภก.อาทิตย์ จิรพงศธรกุล โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดเชียงราย
โดย ภญ.รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
5. การจัดการยาเหลือใช้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน
โดย ภญ.ปานตา สุขมี โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
6. การพัฒนาระบบการจัดการและการป้องกันเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลพะเยา
โดย ภญ.จิราภรณ์ หาญธัญพงศ์ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
7. การพัฒนาแนวทางลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลร้องกวาง
โดย ภญ.ชุลีรัตน์ ธเนศสกุลวัฒนา โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
วิทยากร

12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น

1) รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
รับประทานอาหารกลางวัน
การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ต่อ)
8. การเยี่ยมบ้านด้านยาโดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพอำเภอหางดง
โดย ภญ.ฐิติมา น้อยวินิจ มาแก้ว โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
9. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในจังหวัดพะเยา
โดย ภญ.สุภาภรณ์ ใจบุญลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
หัวข้อที่ 2 การเข้าถึงยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย สมเหตุผลในสถานประกอบการ โฆษณา
1. การรับยาร้านยาสู่การลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
โดย ภก.สมพงษ์ คำสาร โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

-2หัวข้อที่ 3 ระบบบริหารจัดการยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการภาคีเครือข่ายทุก
ระดับ
1. รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย
โดย ภญ.อังคณา วงศ์แสนสี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
2. Health Data Cente rเครือข่ายสุขภาพอำเภอปางมะผ้า
โดย ภก.นิวัติ ยิ่งยศตระกูล โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิทยากร

14.30 – 15.00 น.
15.00 – 19.00 น.

19.00 - 20.00 น.

1) รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
บรรยาย “การใช้ยาสมเหตุผลในร้านขายยาจังหวัดลำปาง”
โดย ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง
ประชุมกลุ่มย่อย ทบทวนแผนงาน และโครงการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มที่ 1 ระบบการจัดการยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนบริโภคปลอดภัย เหมาะสมเชื่อมโยงทุกระดับ
กลุ่มที่ 2 การเข้าถึงยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย สมเหตุผลในสถานประกอบการ โฆษณา
กลุ่มที่ 3 ระบบบริหารจัดการยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกระดับ
รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 18 สิงหาคม 2563
09.00 – 10.30 น. บรรยาย “การจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชน”
โดย ภก.เด่นชัย ดอกพวง โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.30 - 11.00 น. บรรยาย ผ่านระบบ Application ZOOM “การสื่อสารข้อมูลทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้บริโภค”
โดย นศ.ภ.กฤตธัช แก้วปัญญา
นศ.ภ.ขวัญมณธิดา เดชอิ่ม
ภญ. ศิริรัตน์ สัตย์มิตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.10 – 12.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย ทบทวนแผนงาน และโครงการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มที่ 1 ระบบการจัดการยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนบริโภคปลอดภัย เหมาะสมเชื่อมโยงทุกระดับ
กลุ่มที่ 2 การเข้าถึงยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย สมเหตุผลในสถานประกอบการ โฆษณา
กลุ่มที่ 3 ระบบบริหารจัดการยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกระดับ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สรุปและนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
15.00 – 16.00 น. สรุปผลการประชุมและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
16.00 – 16.15 น. ปิดการประชุม
หมายเหตุ : เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นำเสนอเอกสาร
▪ การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลพะเยา
โดย ภญ.จิราภรณ์ หาญธัญพงศ์ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
▪ การพัฒนาบทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
โดย ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
▪ การดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โดย ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
▪ กฎหมายกับการกระจายอำนาจคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น
โดย ภญ.ยุพิน นำปูนศักดิ์ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

