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โครงการเผยแพรค่วามร ูส้ ูป่ระชาชน 

ครัง้ที่ 5 

“การดูแลเบาหวานด้วยตนเอง  
ทําได้ไม่ยาก ขอเพียงเรียนรู้และปฏิบัติ” 

 

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
ณ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

รบัฟังการบรรยาย   
 เบาหวาน ฉบับประชาน 

 กนิอยา่งไรใหเ้บาใจ เมือ่เป็นเบาหวาน 
 

รบับริการและร่วมสนกุ 
 นาํยามาปรึกษาเภสชักร 

 เมนอูาหารเบาหวาน 

 รูท้นัฉลากอาหาร 

 ดแูลสขุภาพเทา้ 

 

คณะเภสชัศาสตร ์

มหา วิทยาลัยมหิดล  



“การดูแลเบาหวานด้วยตนเอง  
ทําได้ไม่ยาก ขอเพียงเรียนรู้และปฏิบัต”ิ 

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยปณธิานของเภสัชกรที่จะรับใช้สังคมในการ

ดูแลการใช้ยาให้มีความถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย จึง
พร้อมที่จะให้คําปรึกษาและเห็นสมควรให้ประชาชนมีการ
บันทึกเรื่องยาและรักษาต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเรื่องยา 
อีกทั้งขอเป็นเสมือนคนในครอบครัวรับใช้ประชาชน  

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ รว่มกับ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล 
และ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ของวิชาชีพเภสัชกรรม จึงร่วมกันจัดโครงการ
เผยแพร่ความรู้เรือ่ง “การดูแลเบาหวานด้วยตนเอง ทํา
ได้ไม่ยาก ขอเพียงเรียนรู้และปฏบิัติ” ขึ้น โดยเห็นว่า
เบาหวานเป็นภาวะที่พบในครอบครัวจํานวนมาก เปน็โรค
เรื้อรังแต่ควบคุมได้ โดยผลสัมฤทธิ์จะเกิดได้เมื่อใช้ยา
อย่างถูกต้องสม่ําเสมอ รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
ถูกต้องและดูแลสุขภาพเท้าเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
เพียงเทา่นี้ชีวิตครอบครัวก็เปน็สุข  

โครงการนี้จัดขึ้นในวนัเสารท์ี่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และเป็นการจัดเนื่องในวาระ
ของสัปดาห์เภสัช ประจําปี 2554 ซึ่งมีคําขวัญของงานว่า 
“บันทึกเรื่องยา รกัษาต่อเนือ่ง ลดปัญหาเรื่องยา ปรกึษา
เภสัชกร”   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจ ผู้ป่วยเบาหวาน 

ครอบครัวผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ยาหรือสมุนไพร การรับประทาน
อาหาร และการดแูลสุขภาพเท้าที่ถกูต้อง 

กําหนดการ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 
 

ห้องประชุม 202 อาคารเทพรัตน์ 
08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน  
08.45-09.00 น.    พิธีเปิด  

โดย ประธานมูลนธิิคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

09.00-10.30 น.   บรรยายเรื่อง “เบาหวาน…ฉบับ
ประชาชน” 

    โดย  ภก.  จตุพร ทองอิ่ม  
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล รุ่น 23 ปัจจุบันเป็น
เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข 51     

10.30-10.45 น.   พัก   
10.45-11.45 น.   บรรยายเรื่อง “กินอย่างไร…ให้เบาใจ 

เมื่อเป็นเบาหวาน”  
   โดย  ภญ. รศ. จงจิตร อังคทะวานิช 

ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล รุ่น 7 ปัจจุบันเป็น
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11.45-12.00 น.   สรุป และ ซักถาม 
      

ลานชั้น 1 อาคารราชรัตน์ 
12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน   
  

ร้านยา และ ลานชั้น 1 อาคารราชรัตน์ 
13.00-16.00 น.    กิจกรรมตามความสนใจ จํานวน 4 
กิจกรรม ณ 4  ฐาน บริเวณลานชั้น 1 อาคารราชรัตน ์  
 ฐานที่ 1 นาํยามาปรึกษาเภสัชกร 

ฐานที่ 2 จัดเมนูอาหารสุขภาพและอาหาร
เบาหวาน   

 ฐานที่ 3 ฉลาดกินอาหาร อา่นฉลากก่อนซื้อ  
  ฐานที่ 4 เรียนรูว้ิธีดูแลสุขภาพเท้า 

วัน เวลา สถานที่ 
วันเสารท์ี่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา  

08.00-16.00 น.  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กิจกรรม 
รับฟังการบรรยายและร่วมทํากิจกรรมความรู้เพื่อ

การดูแลรักษาเบาหวาน การสนทนา อบรม และให้
คําปรึกษาเรื่องการใช้ยา สมุนไพร และการกินอาหาร
อย่างถูกต้อง     
 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประชาชน คร ูนักเรียน ผู้สนใจ จํานวน 200 คน 

 

 

ค่าใช้จ่าย   
สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
มีบริการอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่ฟรี 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชน  มีความรู้เกี่ยวกับยาหรือสมุนไพรและ

อาหาร และการดูแลสุขภาพเทา้ ที่ถกูต้อง เพื่อนํามาใช้ดูแล
ตนเองหรือผู้ป่วยในบ้าน ดว้ยทัศนคติที่ดี เข้าใจ และเหน็ใจ
ผู้ป่วย 

 

 

 

การสมัคร       
 ทางไปรษณีย์  
ส่งมายัง หนว่ยจัดกิจกรรมวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
447 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 ทางโทรสาร 02-6444536 
 สมัครออน์ไลนท์าง 

www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference 
 สมัครหน้างานในวนัเสารท์ี่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 


