การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครัง้ ที่ 5
เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูร่ ี พาร์ ค กรุ งเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาและวิจัย
วัคซีนชนิดใหม่ การปรับปรุ งการใช้ วคั ซีนเพื่อป้องกันโรคในประเทศโดยการพิจารณานาวัคซีนใหม่เข้ าสูแ่ ผนการสร้ าง
เสริ มภูมิค้ มุ กันโรครวมถึงการพัฒนาแนวทางการใช้ วคั ซีนเพื่อให้ เข้ ากับสถานการณ์โลกยุคปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ วคั ซีนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื ้อต่างๆ ที่เป็ นปั ญหาของประเทศไทยและของโลกโดยการ
ดาเนินโครงการตามนโยบายเสริ มสร้ างภูมิต้านทานโรคให้ กบั ประชาชนในชุมชนกลุม่ ต่างๆ ได้ แก่เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่ น
ผู้ใหญ่ ผู้สงู อายุรวมถึงการนามาใช้ เสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันโรคในกลุม่ บุคคลเฉพาะเช่น หญิงตังครรภ์
้
เป็ นต้ น
หนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ของประเทศไทยตามนโยบายของ
รัฐบาลคือการวางเป้าหมายให้ ประชาชนสุขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มีความสุขและระบบสุขภาพยัง่ ยืน โดยมาตรการหนึง่ ที่สอด
รับกับนโยบายและแผนงานดังกล่าวคือการให้ ความรู้ ทางด้ านสุขภาพและการเสริ มสร้ างภูมิต้านทานโรคด้ วยวัคซีน เพื่อ
ลดปั ญหาของการระบาดของโรคติดเชื ้อที่ปอ้ งกันได้ โดยวัคซีน อันเป็ นการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ ดีขึ ้นและ
เสริ มสร้ างความยัง่ ยืนของระบบสุขภาพได้
เนื่องจากในปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์ความรู้ งานวิจยั รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้ อง
กับวัคซีน ดังนัน้ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสหวิชาชีพ สาขาต่างๆ จาเป็ นต้ องมีความรู้ ความ
เข้ าใจ รวมถึงติดตามความก้ าวหน้ าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้ ร่วมกันในการวางนโยบาย แผนงานและสร้ างกลไกในการป้องกันการระบาดของโรค ส่งเสริ มให้ การใช้ วคั ซีน
เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุดในการเสริ มสร้ างภูมิต้านทานโรค รวมทังการให้
้
ความรู้ ในการป้องกัน และการ
สร้ างสือ่ เผยแพร่ให้ ความรู้กบั ประชาชนอันเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางด้ านสุขภาพและสาธารณสุขแบบยัง่ ยืน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญใน
ประเด็นที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครัง้ ที่ 5 เรื่ อง Updates on Vaccines 2019: What
You Need To Know ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ ค กรุ งเทพมหานครเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่ทนั สมัยให้ แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้ทมี่ ี
ความสนใจเรื่ องวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ความรู้ใหม่ที่ทนั สมัยในเรื่ องของวัคซีน ไม่วา่ จะเป็ นแผนการสร้ าง
เสริ มภูมิค้ มุ กันโรคของประเทศไทยฉบับใหม่ ความก้ าวหน้ าของวัคซีนใหม่ในปี 2562 วัคซีนที่ใช้ ในประชากรเฉพาะกลุม่
รวมถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการวิจยั และพัฒนาวัคซีน โดยเป็ นเนื ้อหาการบรรยายที่ต่อยอดและเพิ่มเติมจากการจัด
ประชุมวัคซีนในครั ง้ ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นการอันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทางานร่ วมกันใน
ลักษณะของสหวิช าชี พ ในการให้ ความรู้ รวมถึง การใช้ วัค ซีนในการควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพและเข้ าใจในบทบาทของชุมชนในการช่วยป้องกันการระบาดของโรคติดเชื ้อที่ปอ้ งกันได้ โดยวัคซีนต่อไป
คาสาคัญ วัคซีน โปรแกรมการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคติดเชื ้อ
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วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มให้ เภสัชกร บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจเข้ าร่วมประชุม ได้ รับองค์ความรู้ที่ทนั สมัยและเข้ าใจ
สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคตของการใช้ วคั ซีนในการป้องกันโรคในประเทศไทย
วันเวลาและสถานที่
วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ ค กรุงเทพมหานคร
รูปแบบการประชุม
บรรยาย 2 วัน
รหัสหน่ วยกิตการศึกษาต่ อเนื่อง
หน่ วยกิตการศึกษาต่ อเนื่อง

: 1002-2-000-014-05-2562
: 9.5 หน่วยกิต

ผู้เข้ าประชุม
เภสัชกร บุคลากรสายสุขภาพ นักวิจยั นักวิชาการ และผู้สนใจ จานวน 200 คน
วิธีการสมัครและลงทะเบียน
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้ อมชาระเงินโดยโอนเงินเข้ า บัญชีออมทรั พย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชาระ
ค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ e-slip (กรณีชาระเงินเงินผ่านทาง Internet Banking หรือ Mobile Application)
ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝำกธนำคำรตัวจริง หรือ e-slip มำด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ทั้งนี้ กาหนดรับสมัครถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ค่ าลงทะเบียน
ค่าสมัครคนละ 3,000 บาท
รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้ าร่ วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็ นวันลา เมื่อได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาแล้ วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/
ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
สอบถามข้ อมูล
ติดต่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
คุณอรพรรณ์ โขมะสรานนท์ เลขานุการ ภาควิชาฯ
E-mail: orapan.kom@mahidol.ac.th
ผศ.ดร.ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้ าภาควิชาฯ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: jaturong.pra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ หมายเลข 02-644-8692
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หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ /โทรสาร หมายเลข 02-644-8692
- หน่วยจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสาร 02-644-4536
- งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสาร 02-354-4316
การประเมินผล
แบบสอบถาม ภายหลังสิ ้นสุดการบรรยาย
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ/เป้ าหมายผลผลิต
เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
เภสัชกรและบุคลากรสายสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในการป้องกันโรคที่สาคัญ สามารถให้
ข้ อมูลในการบริ หารวัคซีน เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อการสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรคแก่ประชาชน
เป้าหมายเชิ งปริ มาณ
ผู้เข้ าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ดัชนีชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output) : การประชุมวิชาการได้ รับความพึงพอใจจากผู้เข้ าร่วมประชุม ในระดับคะแนน
เฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ รับความรู้ ที่ทนั สมัย และเข้ าใจสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคตของการใช้ วคั ซีน
ในการป้องกันโรคในประเทศไทย และสามารถให้ ข้อมูลและคาแนะนาแก่ทีมสุขภาพ ในเรื่ องการบริหารวัคซีนเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดต่อการสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรคแก่ประชาชน

