โครงการ ประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๑
เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสาหรับพยาบาล”
หลักการและเหตุผล
ในประเทศไทย การใช้ย าอย่า งไม่ ส มเหตุผลเกิด ขึ้นทั้ ง ใน
สถานพยาบาลและชุมชน นับ เป็นปั ญหาระดับชาติ มานานหลาย
ทศวรรษ องค์การอนามัยโลก กล่าวไว้ ว่าการสร้ างความตระหนักและ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ยา ทั้งในผู้ ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
และประชาชน รวมทั้ งการจัดหาให้ มียาที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอใน
ระบบบริการสุขภาพ เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่ งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงลาพังมักมีข้
อจากัดและอาจยังไม่ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปั ญหา ดังนั้น
เพื่อแก้ปั ญ หาดัง กล่ า ว การใช้ย าอย่า งสมเหตุผลจึง ถูกกาหนดไว้ ใ น
นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มี วิสัยทัศน์คือ “ประชาชนเข้าถึงยา
ถ้วนหน้า ใช้ยามีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง” เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่าง
เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากกว่าความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการใช้ยา รวมทั้งลดปัญหาการ
ดื้อยา ซึ่ง การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่า งสมเหตุผล
เป็น ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา
กาลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้สามารถผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการใช้ ยาอย่างสม
เหตุผล พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ที่ให้ การดูแลและ
รัก ษาพยาบาลขั้น ต้ น จึง จ าเป็น ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การใช้ ย าสม
เหตุผล เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ
วิท ยาลัย พยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล
และมุ่งบริการวิชาการแก่สังคม ได้เห็ นความสาคัญและความจาเป็น
ดังกล่าวจึงได้จัดประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๑ เรื่อง
-2“การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสาหรับพยาบาล” เพื่อให้พยาบาลมีความรู้
เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และสามารถนาไปปฏิบตั ิให้เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน หน่วยงานและประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจแนวคิดและความหมายของ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๒ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดตี ่อการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๓ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
และติดตามผู้ป่วยให้ได้รบั ยาอย่างสมเหตุผล
๔. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ค่าลงทะเบียน

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ร่วมวิชาชีพ จานวน ๑๓๐ คน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล
๒ ผู้เข้าประชุมมีทักษะ และเจตคติทดี่ ีต่อการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
๓ ผู้เข้าประชุมได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและ
ติดตามผู้ป่วยให้ได้รบั ยาอย่างสมเหตุผล
๔ ผู้เข้าประชุมมีการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์ดา้ น
การเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสาหรับพยาบาล”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
*********************************************
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาลกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”
โดย รศ.ดร. แสงทอง ธีระทองคา
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น.. บรรยายเรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษาทางการ
พยาบาลกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (ต่อ)
โดย รศ.ดร. แสงทอง ธีระทองคา
๑๒.๑๕-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “แนวทางการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในโรงพยาบาลตารวจ”
โดย ว่าที่ ร.ต.ต. อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕-๑๖.๑๕ น. บรรยายเรื่อง “การส่งเสริม และติดตามการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลตารวจ”
โดย ว่าที่ ร.ต.ต. อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ
๑๖.๑๕ น.
ซักถามและปิดการประชุม

-4วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล จาก
นโยบายสู่การปฏิบตั ิ”
โดย ผศ.นพ. พิสนธ์ จงตระกูล
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น. บรรยายเรื่อง “การใช้ยาในโรคไม่ติดต่อ
(NCD)อย่างสมเหตุผล”
โดย ผศ.นพ. พิสนธ์ จงตระกูล
๑๒.๑๕-๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.. บรรยายเรื่อง “แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สู่การเรียนการสอนในรายวิชาชีพของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ”
โดย พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. บรรยายเรื่อง“แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนา
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสู่การเรียนการสอนใน
รายวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลตารวจ”
โดย พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์
๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. อาหารว่าง
๑๕.๔๕ น.
ปิดการประชุม
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คานาหน้าชื่อ/ยศ/ตาแหน่ง...................................................................
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................
จังหวัด.................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร................................................
E-mail address………………………………….………………………………….….
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ(เลข๑๐หลัก).................................................
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล..............................................................
เลขที่บตั รประชาชน……………………………………………………………………..
ค่าลงทะเบียนฟรี
รับผู้เข้าอบรบจานวนจากัด
โปรดสมัครและติดต่อสอบถามผลการลงทะเบียน
ธุรการกลุ่มงานอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
โทร และ โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๐๒๕๓
ส่งแบบตอบรับกลับมายังวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ภายใน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(CNEU อยู่ระหว่างดาเนินการ)

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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