
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) 
โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด แห่งประเทศไทย 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
รุ่นที่ 11 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) หมายถึง ความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงท่ีมีต่อ
การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยา เพื่อให้ได้ผลการรักษาท่ีถูกต้องตามต้องการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทบาทหน้าท่ี
ท่ีส าคัญของเภสัชกร คือ จะต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าจะได้รับยาท่ีปลอดภัยและเหมาะสม มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (Rational use of drug) เภสัชกรต้องตรวจสอบดูแลผู้ป่วยแต่ละรายท่ีรับผิดชอบอยู่เพื่อค้นหาปัญหา
การรักษาด้วยยาท่ีเกิดขึ้น (Actual drug therapy problems) และค้นหาผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาการรักษา
ด้วยยา (Potential drug therapy problem) เมื่อค้นพบปัญหาการรักษาด้วยยา เภสัชกรจะต้องมีบทบาทหน้าท่ีใน
การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังกล่าว เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชนในปัจจุบันต้องให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเพิ่มข้ึนและในเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิเช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคลมชักและอื่นๆ นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา วิทยาลัยเภสัชบ าบัด แห่งประเทศไทยและคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงความต้องการของเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัช
กรรมเช่น เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชน ท่ีมุ่งหวังจะได้รับการอบรมและฝึกทักษะทางการบริบาลทางเภสัช
กรรมอย่างต่อเนื่อง และเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทยและ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะส้ัน สาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกขึ้น เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยนอกต่อไป จึงได้ร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะส้ันสาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอด
ระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความอนุเคราะห์ของคณาจารย์คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคลมชักและคลินิกผู้ป่วยนอกโรค
หืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคลินิกผู้ป่วยนอกโรค
เอดส์ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน คลินิกผู้ป่วยนอกท่ีมีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และคลินิก
โรคหัวใจวาย  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพท่ีมีความช านาญในการบริบาลผู้ป่วยโดยมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ก ากับอย่างใกล้ชิด การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพจะเน้นเรื่อง เภสัชบ าบัดการบริบาลทางเภสัชกรรมและทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เน้นถึง
การท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการท้ังทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อท่ีจะสามารถน าไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่ม
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกได้จริงเมื่อจบหลักสูตรการอบรม 
2.  วัตถุประสงค์ 
 -เพื่อให้เภสัชกรท่ีผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เพิ่มขึ้น 
 -เพื่อให้เภสัชกรท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ทางเภสัชบ าบัดและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -เพื่อให้เภสัชกรท่ีผ่านการฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและสามารถริเริ่ม
งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกเฉพาะโรคได้ 
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3. โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1   ระยะเวลาการฝึกอบรม   16   สัปดาห์ 
 3.2   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  16   หน่วยกิต 
  ภาคทฤษฎี     2    หน่วยกิต 
  ภาคปฏิบัติ    14   หน่วยกิต 

3.3 รายละเอียดหลักสูตร 
 ภาคทฤษฎี 
-ทักษะการส่ือสารและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย    3 ช่ัวโมง 
-การบริบาลทางเภสัชกรรมและการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ    2 ช่ัวโมง 
-การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมาใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 2 ช่ัวโมง 
-การพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย   3 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคลมชัก   3 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์    3 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไตวาย   2 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน   2 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหืด    3 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  2 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 3 ช่ัวโมง 
-เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย   2 ช่ัวโมง 
    

4.    หน่วยงานที่จัดด าเนินการฝึกอบรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
5.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     รศ.ภญ.สุณี   เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6.   ที่ปรึกษาโครงการ 
     รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาค า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

7.   วิทยากร 
     -คณาจารย์สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     -คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     -เภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

8.   การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร   รายละเอียดของหลักสูตร มีภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดย 12 สัปดาห์แรก
อยู่ในสถาบันฝึกอบรมและมีการสอดแทรกภาคทฤษฎีท้ัง 12 สัปดาห ์อีก 4 สัปดาห์สุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติ ณ 
โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ฝึกอบรมพร้อมท างานท่ีได้รับมอบหมาย รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ภาคทฤษฎี   
โดยจัดให้มีการบรรยาย สถานท่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเนื้อหาการบรรยาย 
คลอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการบรรยาย ชั่วโมง 
1 ทักษะการส่ือสารและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย 3 ช่ัวโมง 
2 การบริบาลทางเภสัชกรรมและการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ   2 ช่ัวโมง 
3 การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมาใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 2 ช่ัวโมง 
4 การพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย 3 ช่ัวโมง 
5 เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคลมชัก  3 ช่ัวโมง 
6 เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์  3 ช่ัวโมง 
7 เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไตวาย  2 ช่ัวโมง 
8 เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2 ช่ัวโมง 
9 เภสัชบ าบดัและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหืด 3 ช่ัวโมง 
10 เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2 ช่ัวโมง 
11 เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของ

เลือด 
3 ช่ัวโมง 

12 เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย  2 ช่ัวโมง 
13 น าเสนอโครงร่างงานวิจัย R2R 1 ช่ัวโมง 
14 ความก้าวหน้าของงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกท่ีพัฒนา 1 ช่ัวโมง 
15 ความก้าวหน้าของงานวิจัย R2R 1 ช่ัวโมง 
16 น าเสนอผลงาน 2 ช่ัวโมง 

ภาคปฏิบัติ  สถานท่ี คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคลินิก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 1.  ฝึกปฏิบัติ การบริบาลทางเภสัขกรรมผู้ป่วยนอก ในคลินิกเฉพาะโรคต่อไปนี้ 

 - คลินิกโรคลมชัก วันจันทร์ เวลา 8.30-12.00 น. 
 - คลินิกโรคเอดส์ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.30 น. 
 - คลินิกเด็กโรคเลือด วันอังคาร เวลา 8.30-12.00 น. 
 - คลินิกโรคไตเรื้อรัง และโรคเบาหวาน วันพุธ เวลา 8.30-12.00 น. 
 - คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-12.00 น. 

- คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น. 
-คลินิกโรคหัวใจวาย วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. 

2. น าเสนอกรณีศึกษาสัปดาห์ละ 1 กรณีศึกษา 
3. ร่วมอภิปรายการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย 

 

9.  การวัดผลการฝึกอบรมและการส าเร็จการฝึกอบรม 
 -ผลการประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 
 -การส าเร็จการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด และการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 70 ของคะแนน
ท้ังหมดเพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความต่อเนื่องท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
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10.  ค่าใช้จ่ายการช าระเงินค่าลงทะเบียน   
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  25,000 บาท/คน/16 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายนี้ ประกอบด้วย 
เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร  
 นอกเหนือจากรายการข้างต้น ได้แก่ ค่าเดินทางของผู้เข้าอบรม ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าเดินทางจากท่ีพัก ถึง
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และต้องด าเนินการเอง 

การช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมฯ จ านวนเงิน 25,000 บาท/คน/หลักสูตร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่ือบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชี
เลขท่ี 551-3-02652-9 

การแสดงหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน สามารถ Upload หลักฐานการโอนเงินได้ในระบบลงทะเบียนได้ 
ตามข้ันตอนดังนี้ 

วิธีการ Upload หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดในหลักฐานการโอนเงิน ท่ีต้องม ี

1 คลิก “ตรวจสอบรายชื่อ” - วันที่ และ เวลาโอน 

2 ค้นหาช่ือของท่าน แล้วคลิกที่ “Upload หลักฐานการโอนเงิน” - จ านวนเงินที่โอน 

3 กรอกอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง - เลขที่บัญชี 551-3-02652-9  

4 เลือกไฟล์แล้วกด “Upload File”(ไฟล์ที่ใช้ Upload ได้ ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 
MB) 

ข้อมูลเหล่าน้ีต้องปรากฏชัดเจนในเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือความถูกต้องและสะดวกในการตรวจสอบ 

 

 
 
งบประมาณด าเนินการ 
รายรับ ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน  (1 รุ่น มี 6 รอบๆละ 2 คน รวมจ านวน 12 คน  
ค่าลงทะเบียนคนๆละ 25,000.-บาท) รวมรายรับค่าลงทะเบียน                300,000 บาท 
 
รายจ่าย ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้ 

ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 6 รอบๆละ 18,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก รวมจ านวนเงิน   2,400  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน   รวมจ านวนเงิน    15,600   บาท 

108,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 108,000 บาท 
ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้ 

 
 

11.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (มีใบประกอบวิชาชีพ) 

 
 

12.  การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยไม่มีการสอบคัดเลือก ในแต่ละกลุ่มผู้เข้ารับการ
อบรมจะรับสมัครเพียง 2 คน หากมีผู้สนใจมากกว่า 2 คน คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกจากผู้ท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้ความเหมาะสมก่อน โดยเฉพาะความพร้อมของโรงพยาบาล  
และเภสัชกรท่ีจะด าเนินงาน 
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13.  การสมัครเข้ารับการอบรม 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ท่ี รศ.ภญ.สุณี  เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 โทร 0-4320-2378/0-4336-2094 ต่อ 48411 หรือ 08-1661-
7237 โทรสาร 0-4320-2137/0-4320-2379 หรือท่ี lsunee@kku.ac.th  ทั้งนี้การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะ
สมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับหนังสือตอบรับจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนได้ ท่ี https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/shortcoursecontrol 

 

 
 
 
 
 
 

14.  การเปิดรับสมัคร 
การเปิดรับสมัครรุ่นท่ี   11   (แบ่งเป็น 6 รอบการอบรม) ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสมัครทางออนไลน์ได้

ท่ี https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/shortcoursecontrol หรือทางโทรสาร 0-4320-2137 การ
อบรมในแต่ละครั้ง จะรับผู้เข้าร่วมอบรมส าหรับรุ่นท่ี 11 จะมี เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรม 2 คนต่อ 1 รอบ มีดังนี้ 

รอบการอบรมที ่ ระยะเวลาการอบรม 
1 1 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562       และ 1-30 พฤศจิกายน 2562 

2 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562        และ 1-31 มกราคม 2563 

3 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563    และ 1-31 มีนาคม 2563 

4 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563   และ 1-31 พฤษภาคม 2563 

5 1 เมษายน 2563 – 30  มิถุนายน 2563  และ 1-31 กรกฎาคม 2563 

6 1 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563     และ 1-30 กันยายน 2563 

 
 

(รศ.สุณี  เลิศสินอุดม) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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