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กาํหนดการ 

โครงการรณรงค ์“สปัดาหร์ู้รกัษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจาํปี พ.ศ. 2558” 
วนัท่ี 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

ห้องเอนกประสงค ์ชัน้ 1 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

วนัองัคารท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบยีน 
10.30 – 10.45 น. วดิทีศัน์เปิดตวั/ การแสดงมาสคอตซเูปอรบ์คั 

ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารจดัประชุม 
10.45 – 11.00 น. พธิเีปิด 
11.00 – 12.30 น. การแถลงขา่ว โดย 

1. ภก.ประพนธ ์อางตระกลู (รองเลขาธกิาร อย.)  
ผูแ้ทนรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
2. รกัษาการผูอ้าํนวยการองคก์ารอนามยัโลกประจาํประเทศไทย 
3. ภญ.เนตรนภสิ สชุนวนิช (รองเลขาธกิาร สปสช.) 
ผูแ้ทนเลขาธกิารสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
4. คุณพชัรา อุบลสวสัดิ ์(ผอ.สาํนกัสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต)ิ  
ผูแ้ทนเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ 
5. ทพ.ศริเิกยีรต ิเหลยีงกอบกจิ (ผูอ้าํนวยการสาํนกัสนบัสนุนการควบคุม
ปจัจยัเสีย่งทางสขุภาพ) 
ผูแ้ทนผูจ้ดัการกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
6. ผศ.นพ.กาํธร มาลาธรรม  ผูแ้ทนสมาคมโรคตดิเชือ้แหง่ประเทศไทย 
7. รศ.พญ.ดร.วารณุ ีพรรณพานิช วานเดอพทิท ์
ผูแ้ทนสมาคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แหง่ประเทศไทย 
8. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกยีรตยิิง่องัศุล ี 
ผูจ้ดัการแผนงานศนูยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 

12.30 – 13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 15.30 น. การอภิปรายเร่ือง “สถานการณ์และการขบัเคล่ือนเพ่ือจดัการปัญหา

เช้ือดือ้ยา” 
1. การจดัการในระดบัสถานพยาบาล 
โดย ผศ.นพ.กาํธร มาลาธรรม ชมรมควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  
2. การจดัการปัญหาทางการเกษตรและปศสุตัว ์
โดย นสพ.ศศ ิเจรญิพจน์ กองควบคุมอาหารและยาสตัว ์กรมปศุสตัว ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3. การจดัการปัญหาระดบัชมุชน  
โดย คุณเกศนีย ์คงสมบรูณ์ สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอมวกเหลก็  
4. ปัญหาเช้ือแบคทีเรียดือ้ยากบัความสาํคญัในการขบัเคล่ือนผา่นเวที
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ 
โดย คุณพชัรา อุบลสวสัดิ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ 
สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

ผูด้าํเนินการอภิปราย ภก.สงกรานต ์มชีนึูก 
15.30 – 16.00 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
16.00 – 16.30 น. การแสดงละครใบ ้เรือ่ง “การดแูลตวัเองเบือ้งต้น” 

โดย กลุ่มไมก้วาดสขีาว มลูนิธเิพือ่การพฒันาเดก็ 
16.30 – 17.00 น. นวตักรรมการจดัการความรู้เร่ืองการใช้ยาต้านแบคทีเรียในกลุ่ม

นักเรียน 
โดย อาจารยว์มิล พึง่ภพ โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 68 (วดัเหวลาด) 

17.15 – 18.45 น. เวิรค์ชอ็ป 1: DIY (Do It Yourself) “การดแูลสขุภาพและบรรเทาอาการ
เจบ็ป่วยเพ่ือลดการใช้ยาต้านแบคทีเรีย”  
โดย (1) ภญ.ดร.วจันา ตัง้ความเพยีร โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร  

(2) รศ.พญ.ดร.วารณุ ีพรรณพานิช วานเดอพทิท ์กุมารแพทย ์
สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ กรมการแพทย ์ 

19.00 – 20.00 น. เวิรค์ชอ็ป 2: “ประชาชนจะส่ือสารอย่างไรกบับคุลากรการแพทย”์  
โดย คุณอมัรนิทร ์เปล่งรศัม ีและทมีกับ๊ไฟ 
 

วนัพธุท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบยีน 
10.30 – 11.30 น. การนําเสนอผลการศึกษาวิจยัและการจดัการปัญหา 

ประธาน:    ผศ.นพ.กาํธร  มาลาธรรม 
                คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี  
เลขานุการ: ภญ.รุง่นภา  กงวงศ ์ โรงพยาบาลวารนิชาํราบ อุบลราชธานี 
1. การจดัการในระดบัสถานพยาบาล 
1.1 ผลการรกัษากรณีใช้และไม่ใช้ยาต้านแบคทีเรีย ในโรคหวดัและท้องเสีย 
ในเดก็  
โดย รศ.พญ.ดร.วารณุ ีพรรณพานิช วานเดอพทิท ์ 
สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ กรมการแพทย ์
1.2 แบบแผนการใช้ยาต้านแบคทีเรียหลงัโครงการ ASU   
โดย รศ.พญ.ดร.วารณุ ีพรรณพานิช วานเดอพทิท ์ 
สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ กรมการแพทย ์
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1.3 การวิเคราะหภ์าระทางระบาดวิทยาและภาระทางเศรษฐศาสตรข์องโรค
ติดเช้ือดือ้ยาต้านจลุชีพในประเทศไทย 
โดย ภญ.ตวงรตัน์ โพธะ  
นกัศกึษาปรญิญาเอก คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
1.4 ดชันีการดือ้ยาปฏิชีวนะจากปัจจบุนัสู่อนาคต 
โดย ภก.ทวศีกัดิ ์มโนมยทิธกิาญจน์   
นกัศกึษาปรญิญาเอก คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

11.30 – 12.00 น. 2. การจดัการปัญหาระดบัชมุชน  
2.1 ผลของการใช้กระจกส่องคอในร้านยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
และการบอกต่อความรู้ของประชาชน 
โดย ผศ.ภญ.ดร.สมหญงิ พุม่ทอง  
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
2.2 การส่งเสริมการใช้ยาต้านแบคทีเรียท่ีเหมาะสมในร้านยา (ASU) 
โดย ภญ.มนิทฐ์ติา  ชยัสนิพฒันโชต ิ(รา้นยามหานคร) 

12.00 – 12.30 น. 3. การจดัการปัญหาทางการเกษตร/สตัว ์
3.1 การประเมินความเส่ียงการดือ้ยาต้านจลุชีพ เชิงปริมาณของ E. Coli,    
K. Pneumoniae และ Salmonella spp. ในผลิตภณัฑส์กุร 
โดย สพญ.ธนิดา หรนิทรานนท ์นายสตัวแพทยเ์ชีย่วชาญ กรมปศุสตัว ์ 
3.2 การใช้สารเคมีและยาท่ีสมัพนัธก์บัวงจรการเลี้ยงสตัว ์และความเส่ียง
ทางสขุภาพท่ีเกิดจากกระบวนการเลีย้งสตัว ์
โดย อ.ดร.ภญ.พกัตรว์ภิา สวุรรณพรหม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

12.30 – 13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 16.30 น. การประชมุวิชาการ ReAct Asia-Pacific  

โดย ReAct 
ผูด้าํเนินรายการ ภญ.นุชรนิธ ์ โตมาชา  สสจ.สมทุรสงคราม 

16.45 – 17.15น. การแสดงหุ่นช่างฟ้อนโจ-หน่า 
โดย คณะหุน่ชา่งฟ้อนโจ-หน่า 

17.30 – 18.45 น. เปิดตวัหนังสือ “Dancing with Bacteria”   
โดย ReAct, SADA, เครอืขา่ยเขยีว สวย หอม คุณหน่า และ กพย. 

19.00 – 20.30 น. เวิรค์ชอ็ป 3: จลิุนทรียเ์พ่ือชีวิต (MicroBiome Impact on Human Health) 
โดย รศ.พญ.ดร.วารณุ ีพรรณพานิช วานเดอพทิท ์ 
      สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ กรมการแพทย ์
      อาจารยเ์รอืงศกัดิ ์ป่ินประทปี (อ.ตุ๊บปอง) 
      ผูเ้ขยีน นิทาน “กุ๊กไก่เป็นหวดั” 
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วนัพฤหสับดีท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

10.30 – 12.00 น. เสวนา “บทบาทสือ่มวลชนกบัการจดัการวกิฤตกิารณ์เชือ้ดือ้ยา”  
โดย ผูแ้ทนสือ่มวลชน 

ผศ.นพ.กาํธร มาลาธรรม ชมรมควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
ผศ.นพ.พสินธ ์จงตระกลู คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกยีรตยิิง่องัศุล ีผูจ้ดัการแผนงาน กพย. 

ผูด้าํเนินรายการ รศ.พญ.ดร.วารณุ ีพรรณพานิช วานเดอพทิท ์ 
                       สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ กรมการแพทย ์

12.30 – 13.00 น. ภาพยนตรส์ัน้ 
13.00 – 14.00 น. การขบัเคล่ือนการแก้ปัญหาแบคทีเรียดื้อยาในชุมชนโดยเครือข่ายประชา

สงัคม กรณีศึกษาพืน้ท่ีโรงเรียน 
โดย คุณอารยี ์คุม้พทิกัษ์ มลูนิธเิขา้ถงึเอดส ์
      คุณดวงดล รงคเ์ดชประทปี และเครอืขา่ยผูป้กครอง,  
      มลูนิธเิครอืขา่ยครอบครวั   

14.15 –15.15 น. 
 
 

นวตักรรมการดแูลเดก็พิการทางสมองท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ  “แม่นกกบัลกู
หิน” 
โดย คุณเสาวภา ธรีะปรชีากุล,  ผศ.เนตรนภา  ขมุทอง มลูนิธเิพือ่เดก็พกิาร 

15.30 – 16.30 น 
 
 
 
 

เสวนา “เกษตรและอาหารปลอดภยั: ระบบและกลไกท่ีจาํเป็น” 
โดย  คุณอุบล อยูห่วา้  เครอืขา่ยเกษตรพนัธสญัญา 
       อาจารยไ์พสฐิ พาณชิยกุล ศนูยเ์พือ่ความเป็นธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
       คุณเสาวลกัษณ์ เหลอืงเรณู  ผูเ้ลีย้งไก่ไขเ่สร ีอ.อนิทรบุ์ร ีจ.สงิหบุ์ร ี
ดาํเนินรายการโดย : คุณมทันา โกสมุท ์เครอืขา่ยเกษตรพนัธสญัญา 

16.45 – 17.45 น. 
 

ประสบการณ์การเลี้ยงสตัวท่ี์งดและลดการใช้ยาต้านเช้ือแบคทีเรีย  
โดย คุณโชคสกุล มหาคา้รุง่ กลุ่มหมปูลอดภยัเชยีงใหม ่
      คุณพริาอร ยคุะลงั กลุม่หมปูลอดภยัตําบลวงัไชย อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 
      คุณสเุมธ ปานจาํลอง เครอืขา่ยเกษตรพนัธสญัญา 
ดาํเนินรายการโดย : ภก.พนัธเ์ทพ เพชรผึง้ โรงพยาบาลเวยีงสา จ.น่าน 
 

กิจกรรมตลอดทุกวนั    นิทรรศการ 

******* 


