โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง
ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน
National Service Plan Policy
หัอข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”
วันที่ 11-12 มีนาคม 2564
แบบ Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ
Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 โดยการรวมตัวกันของ
กลุ่มเภสัชกรที่ทางานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบาบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วย โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้ นอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรศ
ที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความสาคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2. วัตถุประสงค์
1. จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สาหรับผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็งและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีความสนใจ
เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรสาหรับเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมผสมยาเคมีบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี และลดค่าใช้จ่าย
อันเนื่องมาจากปัญหาจากการใช้ยา
2. ส่งเสริมให้เภสัชกรมีบทบาทในการการป้องกันโรคมะเร็ง เช่น การรณรงค์เลิกบุหรี่ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับการ
ป้องกันโรคมะเร็ง
3. จัดทามาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการทาลายยาเคมีบาบัดที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. พัฒนามาตรฐานด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการยอมรับและมีข้อมูลจากการศึกษาทาง
คลินิกยืนยัน
5. พัฒนาสื่อทางอินเตอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา
6. จัดหาทุนวิจัยสาหรับเภสัชกรเพื่อใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วย
มะเร็ง
7. เป็นแหล่งข้อมูลทางยาที่มีคุณภาพสาหรับผู้ป่วยและบุคคลที่สนใจ โดยให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์ จุลสาส์นรวมทั้งจัดให้
มีการสนทนากับเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญผ่านอินเตอร์เน็ต
8. สนับสนุนให้เกิ ด ความร่วมมือ กับองค์ กรอื่นๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการรัก ษาโรคมะเร็ ง เช่ น the American Society of
Clinical Oncology (ASCO) และ International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) เพื่ อ
พัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งในประเทศไทยภายในปี 2564
9. สนับสนุนให้เกิดการใช้ยารักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสมในระดับนโยบาย
และจากแผนกลยุทธ์ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการของชมรมฯได้มีการคัดเลือกกรรมการของชมรมเพื่อเข้าร่วมงาน
เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากเภสัชกรที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็น
โครงการร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะเภสั ช ศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ ค ณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีเภสัชกรที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรนี้เสร็จสิ้นแล้วจานวนกว่า 200 ท่าน ทั้งหมดล้วน
แล้วแต่เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมดังกล่าวข้างต้นกลับมา
รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อได้แก่
1. เพื่อเตรียมส่งผลงานวิจัยขอกาหนดาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
3. การนาเสนอ Knowledge management in Best Practice in Oncology Pharmacy
4. สร้างเครือข่าย Oncology Pharmacy Practitioners ที่เข้มแข็ง
3. สถานที่ แบบ Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. กลุ่มเป้าหมายเ ภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และ
เภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง ที่สังกัดกลุ่มเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย จานวน 100 คน
5. เงื่อนไขพิเศษ สาหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วย
มะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พกั จานวน 1 คืน โดยจัดให้พักคู่
5. การลงทะเบียนและการชาระเงินค่าลงทะเบียน
1. อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หลังวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
onsite
1,000 บาท
1,500 บาท
online
500 บาท
800 บาท
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา
2. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
3. การชาระเงินค่าลงทะเบียน โดยการชาระเงินผ่าน QR Code ชื่อบัญชี เงินรายได้ มข. (คณะเภสัชศาสตร์)
และเมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดาเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์

4. สาหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน
ผ่ า นระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้ น าส าเนาเอกสารการด าเนิ น การ ในระบบลงทะเบี ย นออนไลน์
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol เพื่อแสดงหลักฐานการดาเนินการช าระ
ค่าลงทะเบียน
5. สาหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
โดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องชาระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ดาเนินการจัดทาแบบ กจ.3 เท่านั้น

6. ผู้จดั ประชุมฯ สงวนสิทธิจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมชาระล่วงหน้า
7. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ โดย
ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ
Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA)
7. งบประมาณดาเนินการ
1. ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน จานวนเงิน 150,000 บาท
- จานวน 100 คน สาหรับ onsite คนละ 1,000 บาท จานวนเงิน 100,000 บาท
- จานวน 100 คน สาหรับ online คนละ 500 บาท จานวนเงิน 50,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่าย ใช้เงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวนเงิน 16,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ได้บรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน อัตรา ชม.ละ 600 บาท
3,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก อัตรา ชม.ละ 1,000 บาท
10,000 บาท
2. ค่าเดินทางไปราชการ
40,000 บาท
3. ค่าที่พัก (จานวน 20 ห้องๆละ 900 บาท พักห้องละ 2 คน จานวน 1 คืน)
18,000 บาท
4. ค่าอาหาร
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100x50x2x2)
20,000 บาท
4.2 ค่าอาหารกลางวัน (100x250x2)
50,000 บาท
4.3 ค่าอาหารเย็น (100x250x1)
25,000 บาท
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 166,000 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
(โดยทุกรายการสามารถนามาถัวเฉลี่ยกันได้)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งระหว่างผู้สาเร็จการอบรมในหลักสูตร
2. ได้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
3. ได้รับความรู้นาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 60 คน
รายงานสรุปข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม
แบบประเมินโดยผู้เข้าร่วมประชุม
(รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช)
ผู้เสนอโครงการ

