
โครงการประชมุวิชาการ “พฒันาแหลง่ฝกึเภสัชศาสตรภ์าคบงัคับ และสาขาเฉพาะทาง 
เภสชักรรมคลนิิก (Professional Practice Seminar 2564)” 

วนัที่  21 – 22 มกราคม  2564 
ณ ห้องประชมุอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น    

 
1. หลกัการและเหตผุล   

การบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการทางเภสัชกรรมที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยทุก
กลุ่มอย่างครบถ้วน ทั้งผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบต่อม 
ไร้ท่อ เป็นต้น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยต้ังครรภ์ และผู้พิการทางกายและจิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาบนพื้นฐานของข้อมูล ที่ทันสมัย เภสัชกรมีหน้าที่ในการสืบค้น และวางแผนการ
แก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมทุกด้าน รวมทั้งข้อบ่ง
ใช้ ประสิทธิภาพ อาการไม่พึงประสงค์ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามสั่งได้โดยง่าย 
และราคายาพอสมควรตามเศรษฐานะของผู้ป่วย นอกจากน้ียังส่งเสริม สนับสนุนในการให้ข้อมูลและการให้
ค าปรึกษาเร่ืองการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและแก่บุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ โดยมี
ลักษณะการผสมผสานกิจกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรมต่างๆ เช่น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ ย าห รือ โอสถกรรมา นุบาล  ( pharmacovigilance)  โอสถกรรมศาสต ร์  ห รือ เภสั ชบ าบั ด 
(pharmacotherapy) การประเมินการใช้ยา (drug use evaluation) เภสัชสนเทศ (drug information) 
โภชนศาสตร์คลิ นิก (clinical nutrition) การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือดและเภสัชจลนศาสต ร์  
(therapeutic drug monitoring and pharmacokinetics ) การให้ค าแนะน าปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย 
(patient counseling) การวิเคราะห์ ใบสั่งยา (prescription analysis) ตลอดจนงานวิจัยทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม (pharmaceutical care research)  

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง Professional Practice Seminar 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชบ าบัดแก่เภสัชกรที่ท า
หน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมที่จะให้การ
ดูแลผู้ป่วยและร่วมทีมการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้และความช านาญในสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

โดยเฉพาะในด้านเภสัชบ าบัด  
2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้บันทึก

ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่น, ศูนยหัวใจสิริกิต์ิจังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลศูนย์
อุดรธานี และ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 

3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่าง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลหนองคาย, 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา, โรงพยาบาลน้ าพอง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลมัญจาคีรี, 
โรงพยาบาลภูเวียง และ โรงพยาบาลหนองเรือ 

 
 



3. ระยะเวลาในการด าเนินงานและรูปแบบการประชุม 
วันที่  22-21 มกราคม   2564   
การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ลักษณะ online 

 4. กลุ่มเป้าหมาย   เภสัชกรพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลที่รับฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , เภสัชกรทั่ วไป , นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา  และปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนประมาณ 80 คน 
หมายเหตุ :เภสัชกรพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนมีจ านวน 71 ท่าน 
5. เงื่อนไขพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ีสามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์  (CPE 
credit) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 10.5 หน่วยกิต ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม online โปรด
ลงทะเบียนด้วยอีเมล์เดียวกันกับที่ใช้ติดต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์สภาเภสัชกรรมเท่าน้ัน
เพื่อใช้ในการ login เข้าสู่ระบบการประชุม online 
6. คา่ลงทะเบยีน 

การลงทะเบียน ภายในวนัที่ 10 มกราคม  2564 

ส าหรับเภสัชกรทั่วไป แบบ online            004   บาทต่อคน 
ส าหรับเภสัชกรประจ าแหล่งฝึก คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น )ตามจ านวนที่ได้รับการยกเว้น(  

ยกเว้นค่าลงทะเบียน 
 

  
โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ http//:pharm.kku.ac.th/conference ภายในวันที่ 
10  มกราคม  2564  พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียน โดยการช าระเงินผ่าน QR Code ช่ือบัญชี เงินรายได้ มข. 
(คณะเภสัชศาสตร์) และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ด าเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์  

 
 
ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ online ท่านต้อง login เข้าสู่ระบบการประชุม online 

ลงนามเข้าประชุมและท าแบบประเมินความรู้ในหัวข้อบรรยายต่างๆ ในการประชุมแบบ online ในช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
 

 



7. งบประมาณ 
 7.1  รายรับ จากค่าลงทะเบียนคนละ 400 บาท (400x80)  = 32,000 บาท 
 7.2  รายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  โดยมีรายการดังต่อไปน้ี  

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
 1.1  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก/ภายใน (อัตรา ชม.ละ 600 บาท) 7,200 บาท 

3. ค่าอาหาร   
 3.1  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (12x30x4) 1,440 บาท 

 3.2  ค่าอาหารกลางวัน (12x60x2) 1,440 บาท 

4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 3,000 บาท 
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,080 บาท 

                                                                                (หน่ึงหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)  
โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

8. การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นแผนปฏิบัติการ ดังน้ี 

กิจกรรม ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ ผู้รับผดิชอบ 

1. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จัดการฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

เภสัชกรแหล่งฝึกให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาชีพ และสามารถ
พัฒนาการเป็นแหล่งฝึกที่มีศักยภาพและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีกับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานที่ดี 

- ประธานบริหาร
หลักสูตรฯ 
- กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมายผลผลิต 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- เพิ่มพูนความรู้และความช านาญด้านเภสัชบ าบัด แก่ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
- เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยและร่วมทีมการรักษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี 

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 เป้าหมายเชิงเวลา 

- ร้อยละของการด าเนินโครงการแล้วเสร็จตรงตามแผน ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 



10. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. แหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาการวางแผนการติดตามแก้ไขและ

ป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา  
3. มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมและ   

ปลอดภัยแก่ ผู้ป่วยและแก่บุคลากรวิชาชีพสาขาอื่นๆ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมอย่าง

ครบถ้วน 
5. มีความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นๆอย่างเป็นระบบ ในการ 

วิเคราะห์ปัญหาการวางแผนและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เภสัชกรประจ าบ้านได้น าเสนอความรู้ทางเภสัชบ าบัดที่มีความทันสมัยแก่แหล่งฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการน าเสนอความรู้เชิงวิชาการสู่
สาธารณะ 

 
 

................................................ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาร  จันทะวงศ์) 

              ผู้เสนอโครงการ 
  




