โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562
เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

1. หลักการและเหตุผล
เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) เป็นแนวทางของวิชาชีพที่กาลังได้รับความสนใจของเภสัชกรโรงพยาบาล
และกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่แน่ชัดในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันคณะเภสัชศาสตร์กาลังดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในสาขาเภสัชกรรมคลินิกใน
ระดับปริญญาตรี โดยให้มีสาขากึ่งเฉพาะทางในด้านนี้ ประกอบกับขณะนี้คณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันต่างๆได้เปิดหลักสูตร
Doctor of Pharmacy ซึ่ ง เน้ น การให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมมากขึ้ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเภสั ช กรรมคลิ นิ ก เรื่ อ ง
Advanced Pharmacotherapeutics II จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และเพิ่มทักษะแก่เภสัชกรและ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (service plan)
โครงการประชุม เชิ งปฏิบั ติ การเภสั ช กรรมคลิ นิ ก นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่า งกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
การพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง สามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญา
โทสาขาเภสัชกรรมคลินิก ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้ เข้าร่ ว มประชุมได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผิ ดปกติของระบบต่างๆที่สาคัญ โดย
เน้นหนักเรื่องยาที่ใช้กับระบบนั้นๆ
3. กาหนดการประชุม
ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2562
4. สถานที่ประชุม
โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
5. รูปแบบการประชุม
การบรรยายในหัวข้อต่างๆ
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6. เงื่อนไขพิเศษ
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิก เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส ถาบัน
กาหนดทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ CPE ที่คาดว่าจะได้รับจานวนประมาณ 27.00
หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามกาหนดการที่กาหนดและขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด
7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม
เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวนประมาณ 200 คน
8. การลงทะเบียนและการชาระเงินค่าลงทะเบียน
1. อัตราค่าลงทะเบียน
 ค่าลงทะเบียน คนละ
5,500 บาท
ภายในวันที่ 6 เมษายน 2562
 และค่าลงทะเบียนคนละ
6,000 บาท
หลังวันที่ 6 เมษายน 2562
2. ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา
2. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th ภายในวันที่ 6 เมษายน 2562
3. การชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 และเมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว
ขอให้ดาเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://pharm.kku.ac.th
4. สาหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอน
เงิ น ผ่ า นระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้ น าส าเนาเอกสารการด าเนิ น การในระบบลงทะเบี ย นออนไลน์
http://pharm.kku.ac.th เพื่อแสดงหลักฐานการดาเนินการชาระค่าลงทะเบียน
5. สาหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมโดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องชาระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ดาเนินการจัดทาแบบ กจ.3 เท่านั้น
6. ผู้จัดประชุมฯ สงวนสิทธิจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมชาระล่วงหน้า
7. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ โดย
ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์
ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา
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9. งบประมาณดาเนินการ
1. ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน (จานวน 200 คนๆละ 5,500.-บาท) 1,100,000 บาท
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
15,300 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
1,500 บาท
2. ค่าเดินทางไปราชการ
10,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200x80x2x5) 160,000 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน (200x350x5)
350,000 บาท
5. ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร (200x200)
40,000 บาท
- ค่าแฟ้มเอกสาร (200x70)
14,000 บาท
6. ค่ารับรองวิทยากร
5,000 บาท
7. ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
4,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 599,800 บาท
ทั้งนี้ให้สามารถนาค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เภสัชกรโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการทั้งในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท
3. เป็ น การเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเภสั ช กรแหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า เภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง
กา ร................................................
ผู้เสนอโครงการ
(ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ)
ผู้เสนอโครงการ

