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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม   
เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม  (Systems Thinking in Pharmacy Management)” 

ระหว่างวันที่  28-30  มีนาคม  2565 
                                      แบบ onsite และ แบบ online 

ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น/คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาหลายอย่างเป็นปัญหาท่ีเกิดซ ้าแล้วซ ้าเล่า 
การรับมือกับสิ่งเหล่านี ให้ได้ผลดีนั น ไม่สามารถใช้แนวคิดหรือมุมมองอย่างเป็นเส้นตรงได้  หลายครั งท่ีความพยายามในการ
แก้ปัญหาหนึ่งกลับก่อให้เกิดอีกปัญหาหนึ่ง จนถึงกับมีการกล่าวว่า “วิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบัน  คือปัญหาในอนาคต” 
 ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter M. Senge) เจ้าพ่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้บัญญัติวินัย หรือวิชา 5 ประการส้าหรับองค์กร
แห่งการเรียนรู้ขึ น โดยหัวใจส้าคัญคือ “การคิดเชิงระบบ” (Systems thinking) (มกราพันธุ์ จูฑะรสก, 2556) การคิดเชิงระบบ 
“เป็นการคิดแบบองค์รวมหรือภาพรวม โดยตระหนักถึงองค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพันธ์ และมีหน้าท่ีต่อเชื่อมกัน ” (วีรวุธ 
มาฆะศิรานนท์ และ ณัฐพงศ์ เกษมาริศ, 2549) การคิดเชิงระบบ เป็นแนวคิดท่ีใช้ในการรับมือกับความซับซ้อน และความ
เปลี่ยนแปลง เป็นการคิดแบบเชื่อมโยง ช่วยให้เห็นภาพรวม เห็นป่าทั งป่า ช่วยให้สังเคราะห์และมองเห็นปฏิสัมพันธ์ต่างๆของ
องค์ประกอบในระบบได้  

การจัดการเภสัชกรรมเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ ย่อมหนีไม่พ้นไปจากความซับซ้อนอัน
เนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบอ่ืน เภสัชกรมีส่วนส้าคัญในการจัดการระบบให้สามารถตอบสนองเป้าหมายในการดูแลการ
ใช้ยาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเภสัชกรให้มีแนวคิด และทักษะการคิดเชิงระบบ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การด้าเนินงานและพัฒนาการจัดการเภสัชกรรมในอนาคต 

หากมีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คิดเชิงระบบได้มากขึ น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกฝนเป็นอย่างยิ่ง ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั งนี  ได้คัดเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ง่ายและมีประโยชน์ต่อการท้างาน และการใช้ชีวิต ดังนี   

1. Causal loop diagram (CLD): เป็นแผนภาพท่ีช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆในระบบ ท้าให้ผู้วิเคราะห์เข้าใจสถานการณ์ในเชิงลึก ซึ่งจะมีประโยชน์ในการออกแบบแผนการท้างานหรือแผนการ
แก้ปัญหาท่ีพบได้ดีมากขึ น  

2. โปรแกรม VENSIM เบื องต้น เพื่อใช้ในการเขียน CLD ได้อย่างสวยงาม มีประโยชน์ต่อการน้าเสนอความคิด
หรือข้อสรุปท่ีมีต่อกลุ่มผู้ฟังหรือท่ีประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. Stakeholder analysis: องค์ประกอบหนึ่งในระบบคือ “คน” งานหลายอย่างต้องประสานกับคนหลากหลาย 
งานหลายอย่างมีผลกระทบกับคนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผลเชิงบวกหรือลบ หากต้องการเพิ่มโอกาสของ
ความส้าเร็จในการด้าเนินงานแล้ว มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท้าความเข้าใจผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และออกแบบได้ว่าจะประสาน
กับผู้อื่นอย่างไร 

4. Systemic question: เป็นการใช้ค้าถามท่ีพยายามมองหาความสัมพันธ์ระหว่างคนท่ีอยู่ในระบบเดียวกัน ช่วย
ให้ผู้วิเคราะห์หลุดจากกรอบค้าว่า “คนอื่น” เข้าสู่กรอบค้าว่า “เรา” มากขึ น เนื่องจากเรา (รวมตัวผู้วิเคราะห์) ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบนั่นเอง 

5. A3 thinking: วงจรคุณภาพ PDCA เป็นท่ียอมรับและน้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย A3 sheet เป็นกระดาษ
แผ่นเดียวท่ีทรงพลัง สามารถน้าไปใช้ได้จริง ช่วยให้เห็นภาพรวม ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเป้าหมาย และงานส้าคัญท่ีต้องท้า 
ช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง และช่วยใหอ้งค์กรสามารถพัฒนาคุณภาพการด้าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

1. มีความรู้ความเข้าใจถึง ความหมาย และแนวคิดส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงระบบ 
2. พัฒนาทักษะเบื องต้นในการใช้เครื่องมือคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม 
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3.  ระยะเวลาในการจัดประชุม 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  3  วัน  ระหว่างวันที่   28-30  มีนาคม 2565 
 

4.  สถานที่ประชุม ออนไลน์ และ  โรงแรมในขอนแก่น/คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

5.  รูปแบบการประชุม  แบบ onsite และ แบบ online 
1. บรรยาย และอภิปราย  
2. ฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดทักษะ 

 

6.  เงื่อนไขพิเศษ 
6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมครั งนี สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE credit) ที่

คาดว่าจะได้รับประมาณ  15.5 หน่วยกิต  
6.2 ดว้ยข้อจ้ากดัเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ผู้จัดการประชุมจึงขอแจ้งเงื่อนไขคือ งดการจัดการประชุม 

กรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 80 คน โดยจะดา้เนินการแจ้งไปยังผู้ที่
ส่งชื่อแล้วโดยเร็วที่สุดหลังจากไดร้ับชื่อจากกระทรวงฯ 

6.3 กรณีที่มีการเกิดสถานการณ์โควิค 2019 ระรอกใหม่ จะงดการประชุมแบบ onsite และจะด้าเนินการแจ้ง
ไปยังผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยเร็วที่สดุโดยทาง e-mail 

 
 

7.  เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยตา่ง ๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  จ้านวนประมาณ  50  คน 
 
8.  การลงทะเบียนและการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

1. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน ภายในวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565  หลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

แบบ Onsite  4,900  บาทต่อคน 5,500  บาทต่อคน 
แบบ Online 2,900 บาทตอ่คน 3,400 บาทตอ่คน 

   
2. ค่าลงทะเบียนแบบ onsite จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชมุ ค่าอาหารกลางวัน 

คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
3. ค่าลงทะเบียนแบบ online จะเป็นการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม และจะครอบคลุมถึงค่าสื่อการสอนที่

มีลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ประกอบการบรรยายในรูปแบบของเอกสารอิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ   
4. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 
5. การช้าระเงินค่าลงทะเบียน โดยการช้าระเงินผ่าน QR Code ชื่อบัญชี เงินรายได้ มข. (คณะเภสัชศาสตร์) 

 

http://pharm.kku.ac.th/
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และเมื่อช้าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ด้าเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ เพื่อแสดงหลักฐานการด้าเนินการช้าระค่าลงทะเบียน 

6. ส้าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด้าเนินการช้าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน ผ่าน
ระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้น้าส้าเนาเอกสารการด้าเนินการในระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อแสดง
หลักฐานการด้าเนินการช้าระค่าลงทะเบียน 

7. ส้าหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่ว ม
ประชุมโดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องช้าระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ด้าเนินการจัดท้าแบบ 
กจ.3 เท่านั น 

8. ผู้จัดประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช้าระล่วงหน้าไม่วา่กรณีใดๆ 
9. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได ้ทั งนี  โดยผู้สมัคร 

                 จะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห ์
ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 50 คนๆ ละ 2,900 บาท)       145,000 บาท 
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใชจ้่ายแยกได้ดังนี  

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (อัตราชม.ละ 600 บาท) 18,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อัตราชม.ละ 1,000 บาท) 6,000 บาท 
2. ค่าเดินทางไปราชการ 5,000 บาท 
3. ค่าทีพ่ัก (1,500x2x2) 6,000 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (50x150x2x3) 45,000 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน (50x350x3) 52,500 บาท 
6. ค่าวัสด ุ 5,000 บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 139,000 บาท 
**ทั งนี ให้สามารถน้าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้** 

 
10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส้านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน้าแนวคิด และวิธีการคิดเชิงระบบไปใช้ต่อยอดและสนับสนุนการท้างาน และการ
บริหารจัดการที่ท้าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไปได ้

 
 

 ผู้เสนอโครงการ.............................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ์) 


