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การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 

เรื่อง การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) เพื่อมุ่งสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ในรูปแบบ onsite และ online 
**************************************  

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565  
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการประชุม  
09.30 – 10.45 น. การอภิปราย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   
ด าเนินการอภิปราย โดย รศ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.00 – 12.00 น.  การบรรยาย เรื่อง แนวทางพัฒนา RDU Literacy ในระดับจังหวัดและอ าเภอ กรณีศึกษา 2 จังหวัด 

โดย รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มหานคร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.30 น.  การประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล  5 ประเด็น 

เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการ แนวคิด คืนข้อมูลส่วนกลาง และตัวอย่างการด าเนินงาน
ที่ดจีากพ้ืนที่ และขยายผล 
ผลผลิต:    1.แนวทางด าเนินงานร่วมกันในแต่ละประเด็น 

    2.ข้อเสนอการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และระยะถัดไป  
    3.พื้นที่ร่วมพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานจากตัวอย่างที่ดี  
 

ห้องย่อยที่ 1 : การขยายผลการพัฒนาระบบกลไกระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสู่จังหวัดใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  (หน่วยงานรับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ประเด็นการแลกเปลี่ยน :  
 สรุปผลการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนสู่จังหวัดใช้

ยาอย่างสมเหตุผล  
โดย 1. รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์  เชาวนพูนผล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    2. รศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจติต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 การพัฒนาระบบกลไกระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล กรณีศึกษา
จังหวัดปัตตานี   
โดย ภญ.รศนา ศาสน์พิสุทธิกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  

 การพัฒนาระบบกลไกระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล กรณีศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ  
โดย ภญ.มัลลิกา สุพล เภสัชกรช านาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  

   ผู้ด าเนินการอภิปราย โดย  
   1. รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์  เชาวนพูนผล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
       2. รศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   3. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ห้องย่อยที่ 2 : การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐสู่ความยั่งยืน 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประเด็นการแลกเปลี่ยน:  
 ความเข้มแข็งของ PTC กับความส าเร็จในการด าเนินงาน RDU Hospital  

โดย ภญ.สิรินารถ สกุลมา เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 ICD-P Outcomes based Pharmaceutical Care Practice  

โดย ภก.กิตติพงศ์ อ่อนเส็ง เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์        
จ.เชียงราย 

 ประสิทธิผลของการใช้ CPG Rubber Stamp เพ่ือลดการสั่งยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล
ในผู้ป่วย Fresh Traumatic Wound โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
โดย ภญ.วรรณภา ยามี เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 การเฝ้าระวังการเกิด Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA)  
โดย ภญ. จุฬาลักษณ์ พลยางนอก เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน 

 Trigger Tools for Proactive Hospital based Surveillance  
โดย ภญ.รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชา    
นุเคราะห์ จ.เชียงราย    

  
ด าเนินการอภิปราย โดย  
1. ภก.ยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   จังหวัดเชียงราย 
2. ภญ.อัญชลี  ลัดดากลม    โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
3. ภญ.ปราณี  ลัคนาจันทโชติ  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
ผู้ด าเนินรายการ โดย ภญ.ปณิดา ชมะวรรณ์ เภสัชกรช านาญการ กองบริหารการสาธารณสุข  
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ห้องย่อยที่ 3 : การขยายผลรูปแบบการด าเนินงานในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้
สถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.   
ประเด็นการแลกเปลี่ยน : 
 ผลกระทบของการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อนโยบาย 

RDU Province : กรณีศึกษาอ าเภอเมืองล าปาง 
โดย 1. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  

2. พญ.ดุสิดา  ตู้ประกาย นายแพทย์เชี่ยวชาญ หมอครอบครัวประจ า ศบส. ศรีหมวด
เกล้า กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลล าปาง  

3. ผศ.(พิเศษ  ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เภสัชกรช านาญการพิเศษ หัวหน้างานเภสัช
กรรมปฐมภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลล าปาง  

 รวมพลัง อบจ.- สธ. ขอนแก่น สร้างสุข-สุขภาพด-ีใช้ยาสมเหตุผล  
โดย 1. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

2. ภก.วีรพงษ์ ธัมโชตัง เภสัชกรช านาญการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

    3. ภญ.ศศิธร เอ้ืออนันต์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
ด าเนินการอภิปรายโดย ภญ.ศศิธร เอ้ืออนันต์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

 
ห้องย่อยที่ 4 : การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน (รพ.เอกชน/
คลินิก) : ประเด็นมุ่งเน้น ฉลากมาตรฐานและตัวอย่างการด าเนินการที่ด)ี 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ประเด็นการแลกเปลี่ยน : 
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสู่สถานพยาบาล

เอกชน 
โดย ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน 
โดย ภญ.รังสิมา ไชยาสุ เภสชักรช านาญการ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลเพ่ือจัดท าฉลากยาแก่สถานพยาบาลเอกชน  
โดย ภญ.อัญชลี จิตรักนที ผู้อ านวยการกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  
 ถอดบทเรียนการประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation: DUE) และการจัดการการดื้อ

ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ จากโรงพยาบาลต้นแบบ RDU 
โดย ภก.นิรันดร์ จ่างคง เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา    
ยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด าเนินการอภิปราย โดย ภญ.ชยาวี กาญวัฒนะกิจ เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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ห้องย่อยที่ 5 : รูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (non-health 
sector) (ร้านช า/วัด/โรงเรียน/ปศุสัตว์/อ่ืนๆ)   
(หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย. ) 
ประเด็นการแลกเปลี่ยน : 

 การน าเสนอภาพกว้างของประเด็นและพ้ืนที่การท างานการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน 
โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.  

 การน าเสนอการท างาน เชิงประเด็นและพ้ืนที่ 
1) ร้านช า  

โดย 1. ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

  2. ภญ.อาภัสรี บัวประดิษฐ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครนายก  

3. ภญ.เพ่ิมพรรณ์  ธนะภาส  เภสัชกรช านาญการ  โรงพยาบาลรัตภูมิ     
จังหวัดสงขลา 

2) โรงเรียน และวัด 
โดย  ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.ปทุมราชวงศา จั งหวัด

อ านาจเจริญ 
3) ปศุสัตว์ ประมง และการเกษตรอื่น 

โดย 1. ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2. ภญ.รุจิรา ปัญญา เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
4) ประเด็นอ่ืน การท างานกับเยาวชน  

โดย ภก.สันติ โฉมยงค์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา 
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 
09.00 – 10.00 น. น าเสนอผลสรุปการแลกเปลี่ยนห้องประชุมกลุ่มย่อย  

 ด าเนินการอภิปรายโดย  
1. รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  ผู้จัดการศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
2. รศ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 – 11.45 น.  การอภิปราย เรื่อง แนวทางและเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

1. แนวทางการวิเคราะห์และสะท้อนผลการด าเนินงาน RDU ด้วยข้อมูล Big Data  
โดย ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ความเชื่อมโยงและระบบข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและ RDU 
 โดย ภญ.พัทรียา โภคะกุล ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. 
3. โปรแกรมข้อมูลการเฝ้าระวังร้านช า “หอมแดง” 

โดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และ 
ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
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4. ระบบข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินการด าเนินงาน RDU Province  
 โดย ผู้แทนกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

   ด าเนินการอภิปราย โดย ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
11.45 – 12.00  น.  แลกเปลี่ยน -สอบถาม 
12.00  – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  การอภิปราย เรื่อง ระบบสนับสนุนและแนวทางด าเนนิงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566  

 โดย 1. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 2. ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 3. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 4. ภญ.จินตนา พลูสุขเสริม เภสัชกรเชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี   

ประธานคณะท างานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน (RDU 
Community) 

14.00 – 14.30 น.  อภิปรายทั่วไป และปิดการประชุม 
 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม ก าหนดเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เอกสาร/ห้องประชุม  รายละเอียด Link และ QR Code  
เอกสารประกอบการประชุม   

 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการประชุมเวที KM-RDU Sharing 
ห้องประชุมหลัก   

 
 
 
 

Zoom Meeting 
https://bit.ly/3VJaNyN 

Meeting ID: 950 0875 0380 
Passcode: 436012 

ห้องย่อยที่ 1 : การขยายผลการพัฒนาระบบกลไกระดับ
จังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
 

 

 
 
 
 

Zoom Meeting 
https://bit.ly/3izWzlO 

Meeting ID: 958 7200 8866 
Passcode: 252141 
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เอกสาร/ห้องประชุม  รายละเอียด Link และ QR Code  
ห้องย่อยที่ 2 : การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
โรงพยาบาลภาครัฐสู่ความยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 

Zoom Meeting 
Meeting ID: 985 0349 7688 

Passcode: 025919992 
ห้องย่อยที่ 3 : การขยายผลรูปแบบการด าเนินงานในสถาน
บริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้สถานการณ์การถ่ายโอน
ภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

Zoom Meeting 
Meeting ID: 977 7707 0081 

Password: 876301 
ห้องย่อยที่ 4 : การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
สถานพยาบาลเอกชน (รพ.เอกชน/คลินิก  : ประเด็นมุ่งเน้น 
ฉลากมาตรฐานและตัวอย่างการด าเนินการที่ดี  

 
 
 

 
Zoom Meeting 

https://bit.ly/3Fhq2d1 
Meeting ID 947 0057 0819 

Passcode 410149 
ห้องย่อยที่ 5 : รูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน (non-health sector) (ร้านช า/วัด/
โรงเรียน/ปศุสัตว์/อื่นๆ    

 
 
 
 
 

Zoom Meeting 
Meeting ID: 934 5833 3597 

Password: 760111 
 


