โครงการประชุม วิ ชาการ
เรื่อ ง “ สมุน ไพร ใช้อ ย่างไรในชีวิ ต จริ ง สําหรับ เภสัชกรและผูป้ ระกอบการร้า นยา”
จัด ในวัน อาทิ ต ย์ที่ 21 กุม ภาพัน ธ์ 2564
ณ. ห้อ งมงกุฏเพชร1 ชัน้ 2 โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือ ง จังหวัด ขอนแก่น
๑. องค์ก รผูจ้ ดั การประชุม วิ ชาการ : กลุ่ม เภสัชกรจังหวัด ขอนแก่น
๒. หัว ข้อ จัด ประชุม : เรือ่ ง “ สมุน ไพร ใช้อ ย่างไรในชีวิ ต จริ ง สําหรับ เภสัชกรและผูป้ ระกอบการร้า นยา”
๓. หลัก การและเหตุผล
ปั จจุบนั สมุนไพรมีการนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างแพร่หลาย ทัง้ เพือ่ การรักษา ส่งเสริม
สุขภาพและการป้ องกันโรค มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทัง้ ในรูปแบบเสริมการรักษากับยาแผนปั จจุบนั
หรือใช้ทดแทนการรักษาด้วยยาแผนปั จจุบนั เพื่อให้เภสัชกรมีความรูเ้ รื่องสมุนไพรและการใช้สมุนไพรอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยแนะนําให้กบั คนไข้ ทัง้ ในร้านยาและโรงพยาบาล ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาก
ขึน้ เนื่องจากประชาชนมีความเชือ่ ในด้านของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น และบริษทั ขาวละออ
เภสัช จํากัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้แก่เภสัชกร และผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ ในร้านยา
และในโรงพยาบาล ทีป่ ั จจุบนั อาจพบว่ามีการใช้ และมีการจําหน่าย สมุนไพร ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพร ทัง้ ใช้ในการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค และการ
ฟื้ นฟูสุขภาพ เพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ จึงได้จดั การประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวติ จริง สําหรับ
เภสัชกรและผูป้ ระกอบการร้านยา” ขึน้ ในรูปแบบของการบรรยาย ๒ ชัวโมง
่
๓๐ นาที เนื้อหาประกอบด้วย
ข้อมูลวิชาการเกีย่ วกับ ทฤษฎีการรักษาโรค สมุนไพรทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ในเรือ่ งการรักษาโรค การใช้ยา
สมุนไพร ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสมุนไพรทีน่ ิยมใช้ในปั จจุบนั
๔. วัต ถุป ระสงค์
1. ส่งเสริมให้เภสัชกรที่ดูแลผูป้ ่ วย ทัง้ ในร้านยา และโรงพยาบาล ได้ทราบสถานการณ์และสามารถ
ค้นหาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์และแปลผลข้อมูลการวิจยั เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มอาการทีพ่ บบ่อยและโรคเรือ้ รัง รวมถึง
ผลของสมุนไพรต่อการทางานของร่างกาย ปฏิกิรยิ าระหว่างยากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั ของสมุนไพรทีก่ าํ ลังเป็ นทีน่ ิยมใช้
5. คําสําคัญ (Key Words) : สมุน ไพร , สมุน ไพร ใช้อ ย่างไร เภสัชกรและสมุน ไพรในชีวิ ต จริ ง
๖. กําหนดการประชุม วันอาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2564 จัด ณ โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

08.00 - 08.45
08.45 - 09.00
09.00 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 13.30

ลงทะเบียนรับเอกสาร
พิธเี ปิ ด
การบรรยาย เรือ่ ง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวติ จริง สําหรับเภสัชกรและผูป้ ระกอบการ
ร้านยา” (เนื้อหาประกอบด้วย โรคทัวไปที
่ ม่ กั พบการใช้สมุนไพรในการรักษา ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของสมุนไพรทีม่ กี ารใช้ในโรคทัวไปและโรคเรื
่
อ้ รัง ข้อมูลรายงานถึงประโยชน์
และโทษของสมุนไพร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพรทีน่ ิยมใช้)
วิทยากร : แพทย์หญิงเพชรไพลิน พงษ์บริบรู ณ์
พักรับประทานเครือ่ งดืม่ พร้อมอาหาราง
การบรรยาย เรือ่ ง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวติ จริง (ต่อ) ”
ถาม - ตอบ เรือ่ งทีบ่ รรยาย และคําถามอื่นเกีย่ วกับสมุนไพร
รับประทานอาหารกลางวัน

๗. รูป แบบการประชุม วิ ชาการ

การบรรยาย ๒ ชัวโมง
่ ๓๐ นาที

๘. ผูเ้ ข้าร่ว มประชุม กลุ่ม เป้ าหมาย
เภสัชกรในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ทีส่ นใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จา่ ย จํานวน ๑๐๐ คน
๙. งบประมาณดําเนิ น การ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานจาก บริษทั ขาวละออเภสัช จํากัด
๑๐. หน่ ว ยงานที่ร บั ผิด ชอบโครงการ : กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น
๑๑. ผลที่ค าดว่าจะได้ร บั
เภสัชกรผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถนานําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาและประเมินความ
น่าเชือ่ ถือของข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานของข้อมูลทีม่ หี ลักฐานทางวิชาการทีท่ นั สมัยและถูกต้อง

