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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2562 
เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม  (Systems Thinking in Pharmacy Management)” 

ระหว่างวันที่  25 - 27  มีนาคม  2562 
                   ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาหลายอย่างทั้งในการด าเนินงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน เป็นปัญหาที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าเลา่ การรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ผลดีนั้น ไม่สามารถใช้แนวคิดหรือมุมมองอย่างเป็นเส้นตรงได้ 
หลายครั้งที่ความพยายามในการแก้ปัญหาหนึ่งกลับก่อให้เกิดอีกปัญหาหนึ่ง จนถึงกับมีการกล่าวว่า “วิธกีารแก้ปัญหาในปัจจุบัน  คือ
ปัญหาในอนาคต” 
 ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) เจ้าพ่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ได้บัญญัติวินัย หรือวิชา 5 
ประการส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น โดยหัวใจส าคัญคือ “การคิดเชิงระบบ” (Systems thinking) (มกราพันธ์ จูฑะรสก, 2556) 
“การคิดเชิงระบบ เป็นการคิดแบบองค์รวมหรือภาพรวม โดยตระหนักถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์ และมีหน้าที่ต่อเช่ือมกัน” 
(วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ ณัฐพงศ์ เกษมาริศ, 2549) การคิดเชิงระบบ เป็นแนวคิดที่ใช้ในการรับมือกับความซับซ้อน และความ
เปลี่ยนแปลง เป็นการคิดแบบเช่ือมโยง ช่วยให้เห็นภาพรวม เห็นป่าทั้งป่า ช่วยให้สังเคราะห์และมองเห็นปฏิสัมพันธ์ต่างๆของ
องค์ประกอบในระบบได้  

การจัดการเภสัชกรรมเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ ย่อมหนีไม่พ้นไปจากความซับซ้อนอันเนื่องมาจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในระบบเดียวกัน เภสัชกรเป็นทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบย่อยนี้ ย่อมมีส่วนส าคัญในการจัดการระบบให้สามารถตอบสนองเป้าหมายในการดูแลการใช้ยาของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเภสัชกรให้มแีนวคิดและวิธีการคิดเชิงระบบ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานและพัฒนาการ
จัดการเภสัชกรรมในอนาคต 

 

2.  วัตถุประสงค ์   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
1. มีความรู้ความเข้าใจถึง ความหมาย และแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงระบบ 
2. ฝึกใช้เครื่องมือสนับสนุนการคิดเชิงระบบในงานการจัดการเภสัชกรรมเบื้องต้น 

 

3.  ระยะเวลาในการจัดประชุม 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  3  วัน  ระหว่างวันท่ี   25 - 27  มีนาคม 2562 
 

4.  สถานที่ประชุม ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
 

5.  รูปแบบการประชุม 
1. บรรยาย และอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ  
2. ฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดทักษะ 

 

6.  เง่ือนไขพิเศษ 
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE credit) ที่คาดว่าจะได้รับ

ประมาณ  15.5 หน่วยกิต  รหัส: 1005-2-000-002-03-2562 
7.  เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ  40  คน 
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8.  การลงทะเบียนและการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
1. ค่าลงทะเบียน 

การลงทะเบียน ภายใน 
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2562  

หลัง 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

สมัคร 1 คน 4,500  บาทต่อคน 4,750  บาทต่อคน 
สมัคร 2 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลที่ท างานในสถานท่ีเดียวกัน) 4,250  บาทต่อคน 4,500  บาทต่อคน 
สมัคร 3 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลที่ท างานในสถานที่เดียวกัน) 4,000  บาทต่อคน 4,250  บาทต่อคน 
ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา และอาจารย์ของ  
คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน 

3,500  บาทต่อคน 3,750  บาทต่อคน 

2. ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
3. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th ภายในวันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2562 
4. การช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ช่ือบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้
ด าเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://pharm.kku.ac.th 

5. ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน 
ผ่ าน ระบบ  KKUFMIS (JV) และขอให้ น าส า เน าเอกสารการด า เนิ นการ ในระบบลงทะ เบี ยนออน ไลน์ 
http://pharm.kku.ac.th เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน 

6. ส าหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดย 
การใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ด าเนินการจัดท าแบบ กจ.3 เท่าน้ัน 

7. ผู้จัดประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ 
8. กรณีที่ผูส้มัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ โดยผู้สมัคร 

จะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห ์
ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธ์ิและตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 40 คนๆ ละ 4,500 บาท)       180,000 บาท 
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกไดด้ังนี ้

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
    -ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    -ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
12,600 
10,000 

 
บาท 
บาท 

2. ค่ารับรองวิทยากร 2,000 บาท 
3. ค่าเดินทางวิทยากร 15,000 บาท 
4. ค่าที่พักวิทยากร 6,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40x80x2x3) 19,200 บาท 
6. ค่าอาหารกลางวัน (40x350x3) 42,000 บาท 
7. ค่าวัสด ุ 22,000 บาท 
8. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 131,800 บาท 
**ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถวัเฉลี่ยกันได้** 

http://pharm.kku.ac.th/
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10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าแนวคิด และวิธีการคดิเชิงระบบไปใช้ต่อยอดและสนับสนุนการท างาน และการบรหิารจดัการที่ท า

ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดตี่อไปได ้
 
 

 ผู้เสนอโครงการ.............................................. 
                (ดร.วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ์) 
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ก าหนดการ 

วัน / เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจกรรม วิทยากร 

จันทร์, 25 มีนาคม 2562 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หรือ 

ผู้แทน 09.00 – 10.15 น.  ระบบ และการคิดเชิงระบบ: 

 ความหมาย และแนวคิดที่เกีย่วขอ้ง 

ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

10.15 – 10.30 น. - พักรับประทานอาหารว่าง – 
 10.30 – 12.00 น.  Systems thinking tool: การสร้าง Causal loop model ในการคิดเชิงระบบ 

 ตัวอยา่งการสร้างวงจรจากเร่ืองราว 

ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00 – 14.30 น.  “ต้นแบบ” (Archetypes) ในการคิดเชิงระบบ รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์

14.30 – 15.30 น.*  ฝึกปฏิบัติการ: การสร้างวงจรจากเร่ืองราว ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์  
รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
และคณะ 

15.30 – 17.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างวงจรจากเร่ืองราว 
(อภิปราย) 

ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์
 อังคาร,  26 มีนาคม 2562 

09.00 – 09.15 น.  ทบทวน/ตอบค าถาม ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

09.15 – 10.15 น.  การใช้ Soft System Methodology (SSM) เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาที่
คลุมเครือ 

 

ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

10.15 – 10.30 น. - พักรับประทานอาหารว่าง - 
10.30 – 12.00 น.  การใช้ Soft System Methodology (SSM) เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาที่

คลมุเครือ (ต่อ) 

 ตัวอยา่งการใช้ Soft System Methodology (SSM) และ Rich Picture 

ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00 – 15.30 น.*  ฝึกปฏิบัติการ: การใช้ SSM ในการจัดการเภสัชกรรม ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์  

และคณะ 
15.30 – 17.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การใช้ SSM ในการจัดการเภสัชกรรม ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

พุธ, 27 มีนาคม 2562 
09.00 – 09.15 น.  ทบทวน/ตอบค าถาม ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

09.15 – 10.45 น.  การวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholder analysis) รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์
10.45 – 11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง – 

 11.00 – 12.00 น.  การแก้ปญัหาโดยใช้แนวคิด A3 Thinking ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00 – 15.00 น.  ฝึกปฏิบัติการ: A3 Thinking ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์  
และคณะ 
 15.00 – 16.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การใช้ A3 Thinking ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
  

* พักรับประทานอาหารว่างประมาณ 15.00 น. ระหว่างท า workshop โดยบริการในห้องประชุม 

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการและเพื่อการนับหน่วยกิตสะสม  
ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมให้ครบทุกหัวข้อ 

 


