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โครงการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร 
ในโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 91 ปี เภสัชกรหญิง ดร.ประดับ คชรัตน ์

“ผู้สูงอายุไทยกับการใช้ยา" 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องไทรงาม และ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มจ านวนของผู้สูงอายุมีมากขึ้น เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิด

กับชุมชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพเภสัชกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกรับบริการทางสุขภาพ
เบ้ืองต้นที่ร้านยาใกล้ชุมชนของตนเอง ซึ่งมีการให้บริบาลเภสัชกรรมโดยการใช้ยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร หาก
เภสัชกรในสถานบริการการทางเภสัชกรรม ไม่ว่าจะเป็นร้านยา หรือ ห้องยาในโรงพยาบาล" สามารถให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้ทั้งการรักษาแผนปัจจุบันและการใช้ยาสมุนไพรได้ดี จะสามารถเป็นที่พึ่งต่อ
ชุมชนได้ทั้งการประเมินประสิทธิภาพการรักษาโรคและความปลอดภัยในการในการรักษา  

ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น โดยความร่วมมือกับกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
มหาราช นครราชสีมา จึงจัดโครงการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร และเป็นการแสดงมุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสครบ 91 ปี ของเภสัชกรหญิง ดร.ประดับ  คชรัตน์ โดยก าหนดให้จัดโครงการประชุมวิชาการ
ครบรอบ 91 ปี เภสัชกรหญิง ดร.ประดับ คชรัตน์ เรื่อง “ผู้สูงอายุไทยกับการใช้ยา" ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 
2560 ณ ห้องไทรงาม และห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

2. วัตถุประสงค์    เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เภสชักรในการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 

3.  ระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการ  
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. 
 

4. สถานที่ประชุม 
ณ ห้องไทรงาม และห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

5. รูปแบบการประชุม บรรยาย และการบรรยายพิเศษของเภสัชกรหญิง ดร.ประดับ  คชรัตน์ 
 

6. เงื่อนไขพิเศษ 
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ได้

ประมาณ 5.5 หน่วยกิต 
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7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข ร้านขายยา คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลัยตา่งๆ และ
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น จ านวนประมาณ 200  คน 
 
8. การลงทะเบียน  
 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ 
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  (โดย
ไม่เสียค่าลงทะเบียน) และผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้
ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 
 
9. งบประมาณในการด าเนินงาน  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายแยกได้ ดังนี้ 

1. ค่าเดินทางไปราชการ 20,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  10,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 50,000 บาท 
4. ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 85,000 บาท 
**ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้** 

                                
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

กลุ่มเภสชักรนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
11.1   เภสัชกรมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการบริบาลทางเภสัชกรรม  เพื่อพัฒนาเป็นแหลง่ฝึก 

  ปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
11.2   เป็นการเชื่อมสัมพันธร์ะหว่างกลุ่มเภสัชกรกับคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ  

  พัฒนาองค์ความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 

ผู้เสนอโครงกา............................................. 
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ก าหนดการ 
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 91 ปี ภญ.ดร.ประดับ คชรัตน ์

“ผู้สูงอายุไทยกับการใช้ยา” 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องไทรงาม โรงแรมสีมาธาน ีอ.เมือง จ.นครราชสีมา 

……………………………. 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม 

กล่าวต้อนรับ 

โดย ภก.ทศันัย ประยูรหงษ์ ประธานกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา 

      ภก.วา่ที่ ร.ต.วิศิษฏ ์ประวีณวงศว์ุฒิ ที่ปรกึษากลุ่มเภสัชกรนครราชสมีา 
กล่าวเปิด 

โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดคีณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
09.30 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “การสงูอายุของประชากรไทย” 

โดย รศ.ดร.ภก.พุฒพิงศ์ สัตยวงศ์ทพิย ์

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
10.30 – 11.30 น. บรรยายเรื่อง “การบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรบัผู้สูงอายุ” 

โดย ผศ.ดร.ภก.สุภัสร ์สบุงกช  
      คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11.30 – 12.30 น. บรรยายเรื่อง “การใช้สมุนไพรในผู้สูงอายุ” 

โดย ศาสตราจารย ์ดร.ภญ.บังอร ศรพีานิชกุลชัย  
      คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทเภสัชกรในการดูแลสุขภาพประชาชน”   

โดย ภญ.ดร.ประดับ คชรัตน ์
  

หมายเหตุ     อาหารวา่งและเครื่องดื่มเสริฟ์ในห้องประชุม 
 
 
 

 


