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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่  37/2560 
เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” 

(Patient Behavior Communications) 
ระหว่างวันที่  16-17  พฤศจิกายน  2560 

ณ  ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.  หลักการและเหตุผล 
งานบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของเภสัชกร ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจใน

พฤติกรรมของผู้ป่วย และต้องมีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง เภสัชกรจึงควรมีความรู้โดยเฉพาะการประยุกต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเยียวยา ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้ป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลัก
เบื้องต้นในการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วย อุปสรรคในการสื่อสารและวิธีการแก้ไข รูปแบบและวิธีการให้
ค าปรึกษาด้านยา 
 

2. วัตถุประสงค ์เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให ้
 1. มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วย 

2. สามารถประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตรใ์นการอธิบายพฤตกิรรมสุขภาพ พฤตกิรรมการแสวงหาการ   
   รักษาเยียวยาของผู้ป่วย 
3. ทราบลักษณะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยตลอดจน ประเมินผลกระทบที่  
   อาจเกิดขึ้น  
4. เข้าใจหลักเบ้ืองต้นในการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสารและวิธกีารแก้ไข รูปแบบและวิธีการให ้
   ค าปรึกษาด้านยา  

 

3. ระยะเวลาในการจัดประชุม 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  2  วัน  ระหว่างวันที่   16-17 พฤศจิกายน  2560 

 

4. สถานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

5. รูปแบบการประชุม 
 การบรรยาย การท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
 

6. เงื่อนไขพิเศษ  
1. ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 

จ านวน  12.5 หน่วยกิต  
2. การประชุมนี้ไม่จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม และผู้เข้าร่วมประชุมต้องจัดหาที่พักเอง และ 

ไม่จัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม 
3. การประชุมนี้จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ  
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7. วิทยากร   
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

8. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข เภสัชกรชุมชน คณาจารย์จากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ และ
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ 30 คน 
 

9. ค่าลงทะเบียน  

การลงทะเบียน 
ภายใน 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
หลัง 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
สมัคร 1 คน 3,500  บาทต่อคน 4,000  บาทต่อคน 
สมัคร 2 คนข้ึนไป  
(เป็นบุคคลที่ท างานในสถานที่เดียวกัน) 

3,250  บาทต่อคน 3,750  บาทต่อคน 

สมัคร 3 คนข้ึนไป  
(เป็นบุคคลที่ท างานในสถานที่เดียวกัน) 

3,000  บาทต่อคน 3,250  บาทต่อคน 

ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ 
ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน 

3,000  บาทต่อคน 3,500  บาทต่อคน 

ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม)  ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์
และตามระเบียบของทางราชการ  เมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชาโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัช
ศ า ส ต ร์ )  บั ญ ชี เ ล ข ที่  551-3-02652-9 แ ล ะ Upload ห ลั ก ฐ า น ก า ร โ อ น เ งิ น ไ ด้ ที่ 
http://pharm.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 

 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 30 คนๆ ละ 3,500 บาท)     105,000   บาท 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยมีคา่ใช้จา่ยแยกได้ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    20,000 บาท 

2. ค่าเดินทางไปราชการ 15,000 บาท 

3. ค่ารับรองวิทยากร 3,000 บาท 

4. ค่าวัสด ุ  บาท 

    4.1 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 5,000 บาท 

http://pharm.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
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5. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 2,500 บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 45,500 บาท 

                                 ** ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จา่ยมาถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
- คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริบาลผู้ป่วย รวมทั้งสามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดการดูแล

แบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center medicine)  
 

13. ก าหนดการ 
วัน / เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจกรรม วิทยากร 

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน  2560 

08:30 – 08:45 ลงทะเบียน ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย 
08:45 – 09:00 พิธีเปิดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ 

หรือ ผู้แทน 
09:00-10:30 น. ปัญหาการใช้ยา : ปัญหาของใคร (เภสัชกรหรือผูป้่วย) 

 
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 

10:30-10:45 น. - พัก – 
 10:45-12:00 น. เภสัชกร : พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลแบบผู้ป่วย 
เป็นศูนยก์ลาง (Patient center medicine) 

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 

12:00-13:00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย- 

13:00-14:30 น. ทฤษฎีทางสังคมศาสตรท์ี่อธิบายพฤติกรรมสุขภาพ 
พฤติกรรมการแสวงหาการรกัษาเยียวยา พฤตกิรรมการใช้ยา 

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 

14:30-14:45 น. - พัก – 
 14:45-16:30 น. ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
08:30-10:30 น. หลักเบื้องต้นในการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการดแูลผู้ป่วย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
10:30-10:45 น. - พัก – 

 10:45-12:00 น. อุปสรรคในการสื่อสารและวิธีการแก้ไข ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
12:00-13:00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย- 

13:00-14:30 น. รูปแบบการสื่อสารเรื่องยา : การสื่อสารระหวา่งบุคคล 

 

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
14:30-14:45 น. - พัก – 

 14:45-16:30 น. รูปแบบการสื่อสารเรื่องยา : การสื่อสารสาธารณะ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
 


