
 
   
                  

 

การสมัมนาออนไลนโ์ดยเภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

เร ือ่ง “Driving Antimicrobial Resistance (AMR) Action in a New Decade” 

วนัเสารท์ี ่ 12 กนัยายน 2563 

เร ือ่ง “The Roadmap for AMR success in Pharmacy” 

วนัพุธที ่ 16 กนัยายน 2563 

 

As part of the International Pharmaceutical Federation (FIP) Virtual Event 2020 
 

หลกัการและเหตุผล :  

รา้นขายยา เป็นเสมอืนทีพ่ึง่ดา้นสุขภาพของชมุชน ทีม่กีารกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิม่การเขา้ถงึ

ยาของประชาชน พรอ้มๆ กบัเป็นทีป่รกึษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรกัษาตนเอง และใหค้ าแนะน าไปพบแพทย ์

ผูเ้ช ีย่วชาญตามความเหมาะสม  

อาการเจ็บคอ เป็นปัญหาสุขภาพทีส่ าคญัส าหรบัชมุชน ประชาชนทีป่ระสบปัญหาเหล่านีจ้งึมาใชบ้รกิารทีร่า้นขายยา 

ทีส่ามารถใหก้ารดูแลเบือ้งตน้ ดว้ยการจ่ายยา และ/หรอืใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้กบัผูป่้วย อาการเจ็บคอส่วนใหญไ่ม่ไดม้ี

สาเหตุมาจากการตดิเช ือ้แบคทเีรยี แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่กลบัไดร้บัยาปฏชิวีนะในทุกคร ัง้ทีม่อีาการเจ็บคอ ซึง่เป็น

การไดร้บัยาโดยไม่จ าเป็น และเป็นปัจจยัหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิเช ือ้ดือ้ยา ซึง่เป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุขทีส่ าคญัของ

ประเทศ  

การจดัสมัมนาออนไลนข์องเภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์คร ัง้นี ้มวีตัถุประสงค ์เพือ่

ส่งเสรมิการใชย้าปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผล โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิการเปลีย่นพฤตกิรรมการใชย้าปฏชิวีนะ จากการให ้

ความรูเ้กีย่วกบั Antimicrobial Resistance (AMR)   การปรบัความเชือ่ และ ก าหนดแนวปฏบิตั ิในการสั่งจ่ายยา

ปฏชิวีนะในรา้นยา  เพือ่พฒันายกระดบัรา้นขายยาของสมาชกิใหม้คุีณภาพและมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัแก่สงัคมและ

ชมุชน ส่งเสรมิใหม้กีารใชย้าอย่างสมเหตุผล รว่มกนัปลูกจติส านึกของสมาชกิชมรมรา้นขายยา ใหม้คีวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม และชมุชน และเพือ่สุขภาวะของประชนชนทีด่ขีึน้จากการใชย้าปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผล  

 

ค าส าคญั ( Key Words)  ของงานประชุม :   

AMR Roadmap for Pharmacy, Pharmacists’ Leadership Roles, Behavior change in AMR  

 

 



  
  

วตัถุประสงค ์:  

1) เพือ่ยกระดบับทบาทของเภสชักรรา้นยา ใหเ้ป็นผูน้ าในการขบัเคลือ่นการจดัการเชือ้ดือ้ยาตา้นจุลชพี  

2) เพือ่ส่งเสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผลในรา้นขายยา โดยเฉพาะยาปฏชิวีนะ  

3) เพือ่สรา้งความตระหนักรู ้และทศันคตใิหม่ ของผูป้ระกอบการรา้นยาและเภสชักรผูป้ฎบิตัหินา้ทีใ่นรา้นขายยา ใน

การใหบ้รกิารและค าแนะน าแก่ผูป่้วย เกีย่วกบัแนวทางในการป้องกนัเช ือ้ดือ้ยา และการใชย้าปฏชิวีนะ อย่างปลอดภยั 

และถูกตอ้งเหมาะสม       

 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ :  

การจดัสมัมนาออนไลนใ์นคร ัง้นี ้ด าเนินการโดย เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ถ่ายทอด

จาก FIP Virtual World Congress 2020   

 

วทิยากร ในวนัเสารท์ี ่ 12 กนัยายน 2563:  

1. Professor Sabiha Essack, Professor in Pharmaceutical Sciences at University of KwaZulu-Natal, 

consultant on AMR to WHO and Chair of GRIP  

2. Philip Howard, President of the British Society of Antimicrobial Chemotherapy and  member of 

the UK Dept of Health advisory group on AMR & HCAI and the NICE common infections guidelines 

group  

 
  

วทิยากร ในวนัพุธที ่16 กนัยายน 2563:  

1. ภก. ดร. วริตัน ์ทองรอด  อาจารยป์ระจ าคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ 

 
  

ผูเ้ขา้รว่มประชุม :    

สมาชกิเภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์และเภสชักรทีส่นใจ จ านวน 200 คน โดยผูส้นใจ

เขา้ฟังตอ้งลงทะเบยีนล่วงหนา้ และลงชือ่เขา้ฟังดว้ย username / password ในชว่งวลาทีก่ าหนด  

 

หน่วยกติการศกึษาต่อเน่ือง :  

ในการจดัสมัมนาออนไลนค์ร ัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มฟังการสมัมนาและท าแบบทดสอบความรูไ้ดค้ะแนนเกนิ 70% จะเก็บหน่วย

กติการศกึษาต่อเน่ืองได ้X.X หน่วยกติ  

 

ก าหนดวนัประชุม :   

วนัเสารท์ี ่ 12 กนัยายน 2563 เวลา 16.00-17.30 น. และ   

วนัพุธที ่16 กนัยายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.  



  
         

 

 

การสมัมนาออนไลนข์องเภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

เร ือ่ง “The Roadmap for AMR success in Pharmacy” 

วนัพุธที ่ 16 กนัยายน 2563 

As part of the International Pharmaceutical Federation (FIP) Virtual Event 

------------------------------------------------------ 

 

16.00-16.10 น.  WELCOME AND BRIEFING 

Regional AMR leads are introduced. Participants are briefed on the 

roadmap ambition 

 

16.10-16.55 น.   TIME TO ACT  

To define key regional actions and timelines based on the Global roadmap  

Explore regional enablers and barriers to change (as per survey results or 

local insight)  

The output will be published as a “Roadmap for success" which will 

encourage these plans to be implemented and progress tracked  
   

16.55-17.00 น.     THANK YOU AND CLOSE  

Summary of next steps covering how the AMR Commission will continue 

the work and measure success of regional activity   
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ขอบเขตของเนือ้หา ส าหรบัการสมัมนาในวนัพุธที ่ 16 กนัยายน 2563 : รวมการสมัมนา 1.0 ชม.  

 1. เวลา 16.00-17.00 น. (เวลาการสมัมนาออนไลน ์60 นาท)ี  • เร ือ่ง : The Roadmap for AMR 

success in Pharmacy   

 • วทิยากร : ภก. ดร. วริตัน ์ทองรอด  อาจารยป์ระจ าคณะเภสชัศาสตร ์  

 • ขอบเขตการบรรยาย :  

 i. EDUCATIONAL INITIATIVES  

 ii. POLICY INITIATIVES  

 iii. PUBLIC HEALTH INITIATIVES  

  

 

   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ 
  

• a. BEHAVIOUR CHANGE IN AMR  

• b. DEFINING THE ROADMAP  

• c. A ROADMAP FOR PHARMACY IN ANTIMICROBIAL RESISTANCE  

• d. DRIVE REGIONAL INITIATIVES IN AMR BY TRANSLATING POLICY INTO ACTIONS  

• e. MAKE A COMMITMENT TO A REGIONAL ROADMAP FOR AMR SUCCESS IN 

PHARMACY   

 

  


