โครงการประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 ประจําป 2563
ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 ประจําปงบประมาณ
2563 เรื่ อ ง “Role of Protein in Health & Diseases” และ “Special Formula for Special
Needs in Children”

ลักษณะโครงการ

เป น โครงการย อ ยภายใต โ ครงการหลั ก การสร า งเครื อ ข า ยจั ด การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งทาง
เภสัชศาสตร ซึ่งมีบรรจุในแผนปฏิบัติการ (กลยุทธ) ประจําปงบประมาณ 2563

ผูรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ, ฝายเภสัช
กรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม, กลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค, ชมรม
เภสั ช กรจั งหวั ดเชี ย งใหม, ชมรมเภสัช กรจังหวัดเชีย งราย, กลุ มงานคุ มครองผู บ ริ โ ภค
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม และ บริ ษั ท ดานอน สเปเชี ย ลไลซ นิ ว ทริ ชั่ น
(ประเทศไทย) จํากัด

หลักการและเหตผล
เนื่องจากเภสัชกรเปนบุคลากรทางการแพทยที่มีบทบาทสําคัญตอการพิจารณา กําหนดคุณสมบัติ
คัดเลือกและตรวจสอบสารอาหารที่เหมาะสม และใหประโยชนที่คุมคาและใหประสิทธิภาพตอการรักษาผูปวยใน
โรงพยาบาล การตอยอดและพัฒนาความรูของเภสัชกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม จึงถือเปนปจจัยสําคัญ เนื่องจาก
ความก า วหน า และพั ฒ นาการของนวั ต กรรมทางการแพทย เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา ประกอบกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วาม
หลากหลายและมีสวนประกอบใหมๆ เพิ่มมากขึ้น เภสัชกรจึงควรมีการพัฒนาองคความรูความเขาใจอยูตลอดเวลา
เรื่ องนมสู ต รพิ เ ศษเพื่ อเด็กที่ มีความต องการเฉพาะเจาะจง และ บทบาทของโปรตี นต อสุขภาพและการเจ็บปวย
ถือเปนความกาวหนาใหมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การใหขอมูลตามหัวขอดังกลาว โดยมีขอมูลอางอิงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ และถูกถายทอดขอมูลโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ถือเปนปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหเภสัชกรไดรับความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสารอาหาร ไดอยางถูกตอง และสามารถที่นําความรูที่ไดมาประยุกต เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในภายภาคหนา ดังนั้น จึงไดมีการจัดงานประชุมวิชาการ “Role of Protein in Health & Diseases”
และ “Special Formula for Special Needs in Children” สําหรับ เภสัช กร เพื่อใหเภสัชกรมีการพัฒนาความรู
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ และนําความรูที่ไดไปประยุกตกับการทํางานได
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเภสัชกรมีความรูเกี่ยวกับ Complementary Nutrient และสามารถนําความรูไปใชในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2. เพื่อให เ ภสั ช กรสามารถให คําแนะนําเกี่ย วกับ สุขภาพ รวมถึ งบทบาทของ Complementary
Nutrient ที่พบบอย เชน กรดอะมิโนที่จําเปนตาง ๆ, แคลเซียม และ กรดไขมันโอเมกา 3 เปนตน
รวมถึงการใช Complementary Nutrient เหลานี้รวมกับยาแผนปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย
3. เพื่อใหเภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในการดูแลรักษาผูปวย
ระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในแนวทางการรักษาผูปวย

กลุมเปาหมาย เภสัชกรผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในจังหวัดเชียงใหม จํานวนประมาณ 150 คน
ระยะเวลา

วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ระหวางเวลา 08.30-13.00 น.

สถานที่

ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม

วิทยากร

1. อาจารย พญ.ณิชา สมหลอ
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
2. ศาสตราจารย พญ.จรุงจิตร งามไพบูลย สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

เทากับ 2 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

รหัสกิจกรรม

1003-2-000-032-11-2563

ประโยชนที่ไดรับ

ผูเขารวมประชุมฯ สามารถนําความรู ที่ไดจ ากงานประชุมไปประยุกต ใชใ นการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร
บริ ษัท ดานอน สเปเชีย ลไลซ นิว ทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เปน ผูส นั บ สนุ น
งบประมาณในการดําเนินการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ตลอดการประชุมฯ

งบประมาณการดําเนินการ

กําหนดการ
การประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 ประจําปงบประมาณ 2563 เรื่อง
“Role of Protein in Health & Diseases” และ “Special Formula for Special Needs in Children”
วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
เวลา
หัวขอ
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.05 กลาวเปดประชุมวิชาการ
09.10 - 10.10 Role of Protein in Health & Diseases
(บทบาทของโปรตีนตอสุขภาพและการเจ็บปวย)
10.15 - 11.15 Special Formula for Special Needs in Children
(นมสูตรพิเศษเพื่อเด็กที่มีความตองการเฉพาะเจาะจง)
11.15 - 11.45 Product Summary / Q&A by Danone
Specialized Nutrition
11.45 - 12.00 กลาวปดประชุมวิชาการ

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต อาหารญี่ปุน
ณ หองอาหารนานาชาติ

วิทยากร
รศ.ภก. โชคชัย วงศสินทรัพย
รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร มช.
อ.พญ. ณิชา สมหลอ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.พญ. จรุงจิตร งามไพบูลย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
คุณ พฤทธ สาธุทรัพย
Head of Science,
Danone Specialized Nutrition
ภก. พลแกว วัชระชัยสุรพล
รองหัวหนากลุมงานคุมครองผูบ ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

