
 

 

 
โครงการประชุมสัมมนา 

เรื่อง “ถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์จากโรงพยาบาลรัฐถึงผู้ป่วยกับมาตรฐานวิชาชีพ” 
ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น ๑๔  อาคารสภาวิชาชีพ  

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาลแออัด จึงท าให้ระยะเวลาการรอคอยรับยาหลังการตรวจรักษาของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลที่ใช้
เวลานาน โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด จึงได้ริเริ่มโครงการส่งยาถึง
บ้านผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ซึ่งท าให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็วและสามารถลดภาวะแออัดในโรงพยาบาลได้ ท าให้
เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการของโรงพยาบาลภาครัฐ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาไปที่บ้านผู้ป่วย คือ ๑๕๐ บาท      
ของโรงพยาบาลศิริราช และ ๘๐ บาทของโรงพยาบาลอุทัยธานี ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งยาโดยไปรษณีย์จะมีการอธิบาย    
ถึงการใช้ยาให้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนให้คนไข้รับทราบก่อนและส่งให้เฉพาะบางกลุ่มโรคที่มั่นใจ  มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบก่อนส่งยาให้ผู้ป่วย มีการประสานกับไปรษณีย์ไทยเพ่ือท าให้การส่งยาถึงมือผู้ป่วยอย่างครบถ้วน 

เนื่องด้วยประโยชน์ที่ เกิดกับผู้ป่วยมีจ านวนมาก แพทยสภาจึงริเริ่มโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง            
“ถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์จากโรงพยาบาลรัฐถึงผู้ป่วยกับมาตรฐานวิชาชีพ” เพ่ือท าให้ให้โรงพยาบาลอ่ืนๆ เห็นแนวทาง
การพัฒนาโรงพยาบาลรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยสามารถประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร้รอยต่อ  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในหลักการ และแนวความคิด       
หากสามารถส่งยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทันเวลา 
 
๓. หัวข้อการอบรม 
 ๓.๑ ประสบการณ์จากโรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลศิริราช เรื่องการส่งยาทางไปรษณีย์ถึงผู้ป่วย  
 ๓.๒ มาตรฐานการส่งยาจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลอุทัยธานี ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 ๓.๓ เสวนา เรื่อง แนวทางการส่งยาทางไปรษณีย์ในโรงพยาบาลรัฐที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร  
 
 ๔. รายนามวิทยากร (ตามล าดับเวลา)           
 ๔.๑ นพ.สุรชัย   โชคครรชิตไชย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี   
 ๔.๒ รศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจ ารัสเลิศ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช 



 

 

 ๔.๓ นายกาหลง  ทรัพย์สอาด โดย รองกรรมการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ)  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

4.4 นายกสภาเภสัชกรรม  
 ๔.5 นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 ๔.6 นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม   
 ๔.7 นพ.พินิจ  หิรัญโชต ิ ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ 
                          แพทยสภาและกรรมการแพทยสภา 
 
 ๔.๘ ท่านอัยการชนภัทร วินยวัฒน ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย  

ส านักงานอัยการสูงสุด  
 ๔.๙ นพ.ภาสกร  วันชัยจิระบุญ ผู้ด าเนินการอภิปราย 
 
๔. เป้าหมายและจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
 ข้อ 1 ผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐบาลหรือผู้แทน  

ข้อ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ การจัดส่งยาทางไปรษณีย์  
จ านวน ๒๐๐ ท่าน 

 
๕. ระยะเวลาการอบรม     
 วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
 
๖. การด าเนินการ 
 ๖.๑ เพ่ือถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ๖.๒ เพ่ือถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์ ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์  
 ๖.๓ การอภิปรายเพื่อหารือแนวทางในการจัดส่งยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันเวลา  
  ๖.๔ อภิปรายร่วมกันเพื่อฟังข้อเสนอแนะและวางแนวทางที่เหมาะสมจากผู้เกี่ยวข้องทางกฎหมาย   
 
๗. งบประมาณ  
 สนับสนุนโดย 

- มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
- องค์การเภสัชกรรม 
 

     ผู้เสนอโครงการ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ  
     ผู้อนุมัติโครงการ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  



 ก ำหนดกำรประชุมสัมมนำ  
เร่ือง “ถอดบทเรียนกำรส่งยำทำงไปรษณีย์จำกโรงพยำบำลรัฐถึงผู้ป่วยกับมำตรฐำนวิชำชีพ”  

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมแพทยสภำ ชั้น ๑๔  อำคำรสภำวิชำชีพ  

——————————————————————— 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. กล่ำวรำยงำนควำมเป็นมำ โดย 
   พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ  เลขาธิการแพทยสภา 
๐๙.๐๕ – ๐๙.๓๐ น.     กล่ำวเปิดสัมมนำ โดย  
                                 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ ์ วัฒนาภา  นายกแพทยสภา   
   กล่ำวถึงควำมส ำคัญของควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ โดย  
                                นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   นายรัฐพล ภักดีภูมิ  ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ประสบกำรณ์จำกโรงพยำบำลอุทัยธำนี เรื่อง กำรส่งยำทำงไปรษณีย์ถึงผู้ป่วย  
   โดย นพ.สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ประสบกำรณ์จำกโรงพยำบำลศิริรำช เรื่อง กำรส่งยำทำงไปรษณีย์ถึงผู้ป่วย 
   โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ   รองผู้อ านวยการ โรงพยาบาลศิริราช 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. มำตรฐำนกำรส่งยำจำกโรงพยำบำลศิริรำช และโรงพยำบำลอุทัยธำนี  

ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด    
โดย นายกาหลง ทรัพย์สอาด  รองกรรมการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ)  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. เสวนำ เรื่อง แนวทำงกำรส่งยำทำงไปรษณีย์ในโรงพยำบำลรัฐที่เหมำะสมควรเป็นอย่ำงไร 
   ผู้ร่วมการอภิปราย 

1. นายกสภาเภสัชกรรม  
2. นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
3.  นพ.วิฑูรย ์  ด่านวิบูลย์ ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม   
4. นพ.พินิจ  หิรัญโชติ  ประธานคณะอนุกรรมการท่ีปรกึษากฎหมายของ 

                      แพทยสภาและกรรมการแพทยสภา  
5. ท่านอัยการชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานท่ีปรึกษากฎหมาย  

ส านักงานอัยการสูงสุด  
ผู้ด าเนินการอภิปราย  
นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ    

๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. อภิปรำยซักถำมระหว่ำงรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
ลงทะเบียนล่วงหน้ำ (จ ำนวนจ ำกัด ๒๐๐ ท่ำน) ที่ฝ่ำยจริยธรรมและกฎหมำย แพทยสภำ 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๑, ๐๒-๕๘๙-๗๗๐๐ มือถือ 089-474-8998  

โทรสำร ๐๒-๕๙๑-๘๖๑๔ Email : epi@tmc.or.th  www.tmc.or.th 
ผู้ประสำนงำน คุณจนัทิมำ สำยสุวรรณนที และนำยธีระพงศ์ ยังเหล็ก   
หมำยเหต ุ: ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

mailto:epi@tmc.or.th
http://www.tmc.or.th/

