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โครงการประชมุวิชาการอายุรศาสตร ครั้งที่ 30 ประจําป 2563 
หัวขอเรื่อง “Good prescribing for RDU country” 
ระหวางวันพุธที่ 12 – ศุกรที่ 14 กมุภาพันธ  พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุมอาคารเรียนรวมและหอสมุดวทิยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร 
 

1.  หลักการ และเหตุผล 

องคการอนามัยโลก (1985) ไดใหความจํากัดความของการใชอยางสมเหตุผลไวดังนี้ “ผูปวยไดรับ
ยาอยางเหมาะสมกับโรคในขนาดยาและระยะเวลาที่เหมาะสม ดวยคาใชจายที่ต่ําที่สุดตอผูปวยและสังคม”
จากขอมูลขององคการอนามัยโลกพบวามากกวาครึ่งหนึ่งของการสั่งยาเปนการใชยาอยางไมเหมาะสมหรือไม
สมเหตุผล เชน การใชยาตานจุลชีพในโรคหวัด การใชยาที่ไมมีขอบงชี้ที่ชัดเจน การใชยาที่ไมมีประสิทธิผล 
การใชยาหลายชนิดที่ไมจําเปนรวมกันหรือการใชยาซ้ําซอน เปนตน ซึ่งสงผลกระทบทั้งดานสุขภาพของผูปวย 
วิกฤตเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ผลอันไมพึงประสงคจากยา ประชาชนไมปลอดภัยจากการใชยา และคาใชจายที่
สูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยไมจําเปน พบวาสัดสวนคาใชจายดานยาตอคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไทยสูง
ถึงประมาณรอยละ 47 (โดยคาใชจายคายาจะสูงประมาณรอยละ 2.0 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) 
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งอยูประมาณรอยละ 12 – 18 (ขอมูล พ.ศ. 2553) นอกจากนี้ยังพบวา
คาใชจายดานการรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการก็สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สูงกวา
ระบบอื่นประมาณ 4 เทา (ที่มา: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
ประกันสังคม) 

ขณะนี้ประเทศไทยกําลังขับเคลื่อนไปสูประเทศใชยาอยางสมเหตุผล (Rational drug use country) 
ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีระบบกลไกที่ทําใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล ตั้งแตตนน้ํา ไดแก บริษัทยาหรือผูผลิต
ยา กลางน้ํา ไดแก ผูสั่งใชยา (แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และสัตวแพทย) และปลายน้ํา ไดแก
ประชาชน  โดยม ี3 องคประกอบหลัก คือ การมีจิตสานึกที่ด ีมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ และบังคับใชหรือ
ควบคุม ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหประชาชนไดรับยาอยางสมเหตุผลตามคํานิยามขององคการอนามัย
โลก อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรงพยาบาลในสังกัดเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตุผล (RDU hospital) 

ในปจจุบัน วิชาการทางการแพทยกาวหนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่องทั้งในแนวกวางและแนวลึก 
การพัฒนาดานยาก็เชนกัน  การเลือกใชยาอยางสมเหตุผลจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยคํานึงถึงประสิทธิผล 
ความปลอดภัย และราคา จึงเปนสิ่งสําคัญเบื้องตนที่แพทยและบุคลากรดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการใชยา
ตองมีการติดตามและเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและการนําความรูที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการดูแลรักษา
ผูปวยไดอยางเหมาะสม การจะสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลจะตองอาศัยจิตสํานึกและความรวมมือกัน
แบบสหวิชาชีพของบุคลากรดานสุขภาพ ทั้งแพทย พยาบาล และเภสัชกร 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในฐานะสวนหนึ่งของภาค
สวนดานสุขภาพ และมีบทบาทสําคัญในการใชยา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
พรอมเผยแพรความรูทางเนื้อหาวิชาการ องคความรูใหม ๆ ที่สําคัญ และจากประสบการณอาจารยแพทย
ผูเชี่ยวชาญ พยาบาล และเภสัชกร นําไปสูการเลือกใชยาอยางสมเหตุผล มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูปวยและ
บริบทของประเทศ ตลอดจนเกิดเจตคติอันแนวแนที่จะยึดมั่นในการใชยาอยางสมเหตุผล เพื่อนําไปสูประเทศ
ใชยาอยางสมเหตุผล จึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการทางอายุรศาสตรเปนประจําทุกป โดยปนี้ไดรวมกับ
ฝายการพยาบาล และฝายเภสัขกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร จัดการประชุมวิชาการในหัวขอ Good 
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prescribing for RDU country โดยเชื่อวาเปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยกระตุนและพัฒนาสมรรถนะของ
แทพย พยาบาล และเภสัชกร ใหสามารถใชยาอยางสมเหตุผล กอใหเกิดประโยชนทั้งในการดูแลบําบัดรักษา
ผูปวยไดอยางมีคุณภาพ และสงผลตอประเทศชาติในภาพรวมตอไป  
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพือ่เพิ่มพูนความรูและสมรรถนะการใชยาอยางสมเหตุผลเกี่ยวกับยาที่ใชบอยในเวชปฏิบัติแก
แพทย พยาบาล และเภสัชกร 

2.2  เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพเกี่ยวกับการใชอยางสมเหตุผล 
2.3  เพื่อเผยแพรแนวคิดเรื่องประเทศใชยาอยางสมเหตุผล (RDU country) และโรงพยาบาลสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผล (RDU hospital) 
2.4  เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผลในหมูแพทย พยาบาล เภสัชกร และ

บุคลากรดานสุขภาพ 
2.5  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น และปญหาเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผล 
2.6  เพื่อสรางเครือขายบุคลากรดานสุขภาพเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผล โดยเฉพาะในเขตภาคใต 

 
3.  การดําเนินงาน 

3.1  ผูรับผิดชอบโครงการ  :   
(1) รศ.นพ.พรชัย สถิรปญญา ที่ปรึกษา 
(2) รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ประธาน 
(3) อ.พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัต ิ รองประธาน  
(4) พว.จันทรฉาย แซตั้ง รองประธาน 
(5) พว.สิรินทร ศาสตรานุรักษ กรรมการ 
(6) ภญ.เปญจมาภรณ อภิรมยรักษ  กรรมการ 
(7) ผศ.ภญ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ กรรมการ 
(8) ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย กรรมการ  
(9) ผศ.พญ.ณัยชญา จํารูญกุล กรรมกร 
(10) ผศ.นพ.พงศศักดิ์ ดานเดชา กรรมการ 
(11) ผศ.นพ.ณรงคเดช โฆษิตพันธวงศ กรรมการ 
(12) ผศ.นพ.วีรพงศ วัฒนาวนิช กรรมการ  
(13) อ.พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล กรรมการ  
(14) นางสาวอารีย บุญธรรม เลขานุการ 
(15) นายอนุชา หาสัตว ผูชวยเลขานุการ 
(16) นางสาวชุติมา ชุมประมาณ ผูชวยเลขานุการ 

 3.2  วิทยากร  :  คณาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บุคลากรฝายการพยาบาล 
ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร และวิทยากรภายนอก 
 
4.  วิธีดําเนินการประชุม  ประกอบดวย  การบรรยาย  อภิปราย  และการซักถาม 
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5.  สถานที ่   ณ หองประชุมทองจันทร หงสลดารมภ และหองเกษม ลิ่มวงศ คณะแพทยศาสตร ม.อ. 
 
6.  ระยะเวลา     วันพุธที่ 12  ถึงวันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 
 
7.  ผูเขารวมประชุม  แพทย พยาบาล เภสัชกร บุคลากรดานสุขภาพ  ตลอดจนผูสนใจ ประมาณ  200  คน 

 
8.  คาลงทะเบียน        ทานละ  2,000 บาท   

 

9.  งบประมาณ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                     

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
11.1  ผูเขารวมประชุมมีความรูและสมรรถนะในการใชยาอยางสมเหตุผล 
11.2  ผูเขารวมประชุมมีเจตคติที่ดีในการใชอยางสมเหตุผล 
11.3  สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมแบบสหวิชาชีพ 
11.4  สามารถสรางเครือขายแพทยและบุคลากรดานสุขภาพในภาคใต 
 

11.  สถานที่รับสมัคร 
 ศูนยประชุมคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110   
โทรศัพท/โทรสาร  0 7445 1147   
E-mail address : meeting@medicine.psu.ac.th 
 

12.  ผูประสานงาน 
 นางสาวอารีย  บุญธรรม 
 นางสาวชุติมา ชุมประมาณ 
 โทรศัพท  0 7445 1456, 0 7445 1458      

โทรสาร  0 7428 1457 
E-mail address : med@medicine.psu.ac.th 


