การสัมมนาออนไลน์โดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ในหัวข้อ Managing patients with Headache or Sore Throat
วันอาทิตย ์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
ถ่ายทอดสดการบรรยายวิชาการจากภาควิชาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์วชิรพยาบาล
หลักการและเหตุผล :
่ งด
่ ้านสุขภาพของชุมชน ทีมี
่ การกระจายในส่วนต่างๆ ทัวประเทศ
่
ร ้านขายยา เป็ นเสมือนทีพึ
เป็ นแหล่ง
่
่ กษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรกั ษาตนเอง และให้คาแนะนา
เพิมการเข
้าถึงยาของประชาชน พร ้อมๆกับเป็ นทีปรึ
่
ไปพบแพทย ์ผูเ้ ชียวชาญตามความเหมาะสม
่ อใหเ้ กิดอาการปวดศีรษะเรือร
้ งั ชนิ ดหนึ่ ง โดยจะมีอาการปวดรุนแรง
โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็ นโรคทีก่
่
่
ปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู ้ป่ วยทีประสบปั
ญหาเหล่านี จึ้ งมาใช ้บริการทีร่ ้านขายยา ทีสามารถให
ก้ ารดูแล
้
้
เบืองต
้น ด ้วยการจ่ายยา และ/หรือใหค้ าแนะนาเบืองต
้นกับผูป้ ่ วย มีสว่ นสาคัญช่วยแบ่งเบาภาระทาง
่ าให ้ผูป้ ่ วยต ้องทรมานจากความปวด บางรายปวด
สาธารณสุขของประเทศ เพราะโรคไมเกรนเป็ นโรคหนึ่ งทีท
รุนแรงมากจนทางานไม่ได ้ ต ้องขาดงาน ทาให้สญ
ู เสียทางเศรษฐกิจไม่นอ้ ย
่ าคัญสาหรบั ชุมชน อาการเจ็บคอส่วนใหญ่
ในขณะเดียวกัน อาการเจ็บคอ ก็เป็ นปัญหาสุขภาพทีส
้
้ั มี
่
ไม่ได ้มีสาเหตุมาจากการติดเชือแบคที
เรีย แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่กลับได ้รับยาปฏิชวี นะในทุกครงที
่ นการได ้รบั ยาโดยไม่จาเป็ น และเป็ นปัจจัยหนึ่ งทีท
่ าใหเ้ กิดเชือดื
้ อยา
้
่ นปัญหาทางด ้าน
อาการเจ็บคอ ซึงเป็
ซึงเป็
่ าคัญของประเทศ
สาธารณสุขทีส
้ั ้ มี
การจัดสัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ครงนี
่ มพู
่ นความรู ้ทางด ้านวิชาการให้กบั สมาชิกร ้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ และส่งเสริม
วัตถุประสงค ์ เพือเพิ
่
การใช ้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล โดยมุ่งเน้นให ้เกิดการเปลียนพฤติ
กรรมการใช ้ยาปฏิชวี นะ จากการให ้
่
ความรู ้เกียวกั
บ Antimicrobial Resistance (AMR) การปรบั ความเชือ่ และ กาหนดแนวปฏิบต
ั ิ ในการสัง่
่ ร้ ้านขายยามีความรู ้ความเข ้าใจทีถู
่ กต ้องเกียวกั
่
จ่ายยาปฏิชวี นะในร ้าน เพือให
บการใช ้ยาในการจัดการกับ
ปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน และร่วมกันปลูกจิตสานึ กของสมาชิกชมรมร ้านขายยา ให้มค
ี วาม
ร ับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน

คาสาค ัญ ( Key Words) ของงานประชุม :
Migraine triggers, Symptom Checker, Alleviating migraine pain, Migraine medications,
AMR Roadmap for Pharmacy, Pharmacists’ Leadership Roles, Behavior change in AMR
วัตถุประสงค ์ :
่ ฒนาทักษะความรู ้ ความชานาญ การใหบ้ ริการและคาแนะนาเกียวกั
่
1) เพือพั
บผลิตภัณฑ ์สุขภาพ แก่
่
ผู ้ประกอบการร ้านยาและเภสัชกรผู ้ปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีในร
้านขายยา
่ นช่องทางในการสือสารและร
่
่
2) เพือเป็
บั รู ้ข่าวสารเกียวกั
บผลิตภัณฑ ์สุขภาพ
่ งเสริมการใช ้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร ้านขายยา
3) เพือส่
ผู ร้ ับผิดชอบโครงการ :
้ั ้ ดาเนิ นการโดย เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
การจัดสัมมนาออนไลน์ในครงนี
ราชูปถัมภ ์ด ้วยการสนับสนุ นจาก บริษท
ั เรกคิทท ์ เบนคีเซอร ์ (ประเทศไทย) จากัด
วิทยากร :
1. พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล อาจารย ์หน่ วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์วชิรพยาบาล
2. Dr.Martin Duerden, Medical Adviser for the Diploma in Therapeutics at Cardiff
University, United Kingdom
3. ภก. ดร. วิรตั น์ ทองรอด อาจารย ์ประจาคณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม :
่
สมาชิกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเภสัชกรทีสนใจ
จานวนประมาณ 400 คน โดยผูส้ นใจเข ้าฟัง
่ ้าฟังด ้วย username / password ในเช่วงวลาทีก
่ าหนด
ต ้องลงทะเบียนล่วงหน้า และลงชือเข
หน่ วยกิตการศึกษาต่อเนื่ อง :
ในการจัดสัมมนาออนไลน์ครงนี
ั้ ้ ผู ้เข ้าร่วมฟังการสัมมนาและทาแบบทดสอบความรู ้ได ้คะแนนเกิน 70% จะเก็บ
หน่ วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องได ้ X.X หน่ วยกิต
กาหนดวันประชุม :
วันอาทิตย ์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00-12.30 น.
่ ัดประชุม :
สถานทีจ
ถ่ายทอดสดการบรรยายวิชาการจากภาควิชาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์วชิรพยาบาล

การประชุมวิชาการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ในหัวข้อ Managing patients with Headache or Sore Throat
วันอาทิตย ์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
ถ่ายทอดสดการบรรยายวิชาการจากภาควิชาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์วชิรพยาบาล

่ Medical Management of Migraine & Headache
11.00-12.00 น. การบรรยายเรือง
บรรยายโดย พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล อาจารย ์หน่ วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์วชิรพยาบาล
่ Managing patient demand for Antibiotics
12.00-12.30 น. การบรรยายเรือง
บรรยายโดย Dr.Martin Duerden, Medical Adviser for the Diploma in
Therapeutics at Cardiff University, United Kingdom และ
ภก. ดร. วิร ัตน์ ทองรอด อาจารย ์ประจาคณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ
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้
กาหนดการและขอบเขต ของเนื อหาในแต่
ละหวั ข้อ : รวมการบรรยายวิชาการ 1.5 ชม.
1) เวลา 11.00-12.00 น. (60 นาที)
•

่ : Medical Management of Migraine & Headache
เรือง

•

วิทยากร : พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล อาจารย ์หน่ วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์วชิรพยาบาล

•

ขอบเขตการบรรยาย :
1)

อุบต
ั ก
ิ ารณ์ และความชุกของอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน

2)

ชนิ ดและประเภทของอาการปวดศีรษะ

3)

อาการแสดงของอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน

4)

สาเหตุของอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน

5)

่ อาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน
วิธค
ี ด
ั กรองผูป้ ่ วยทีมี

6)

ภาวะแทรกซ ้อนจากอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน

7)

่ อาการปวดศีรษะและ
แนวทางการเลือกใช ้ยาบรรเทาอาการปวดอย่างเหมาะสมในผูป้ ่ วยทีมี

โรคไมเกรน

2) เวลา 12.00-12.30 น. (30 นาที)
•

่ : Managing patient demand for Antibiotics
เรือง

•

วิทยากร :
1. Dr.Martin Duerden, Medical Adviser for the Diploma in Therapeutics at Cardiff
University, United Kingdom และ
2. ภก. ดร. วิร ัตน์ ทองรอด อาจารย ์ประจาคณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

•

ขอบเขตการบรรยาย :
a. Community Engagement : making patients part of the solution
b. Practice settings influence prescribing
c. Patient and Caregiver Education
d. Promoting self-care for patients with RTIs
e. Counsel on effective Self-management

