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เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในงานเภสัชกรประจาครอบครัว
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ณ. ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์
ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 1/2559
เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในงานเภสัชกรประจาครอบครัว
(New Trend and Approach in Family Pharmacists)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล
ระบบการให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้า รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ด้วย
ปริมาณผู้ป่วยจานวนมากที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล จึงทาให้สถานบริการเภสัชกรรมชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชน
สามารถเข้ารับบริการได้โดยสะดวก งานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนจึงมีความใกล้ชดิ กับประชาชน อีกทัง้ ได้รับความไว้วางใจในการให้
คาแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ ดังนั้น เภสัชกรจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะงานบริบาลเภสัชกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มอี งค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบงานของเภสัชกรชุมชน
ที่สาคัญได้แก่ “เภสัชกรประจาครอบครัว ” ที่มีบทบาทในการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การจัดการด้านยา (Medication Therapy
Management) การเยี่ยมบ้าน (Home visit) งานให้คาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านบริบาลเภสัชกรรม
และการจัดการที่เหมาะสม ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจั ดการประชุมเรื่อง “แนวทางและการจัดการใหม่ใน
งานเภสัชกรประจาครอบครัว (New Trend and Approach in Family Pharmacists)” ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้
เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในสถานบริการด้าน
สุขภาพ และกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
1. ตระหนัก และเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรประจาครอบครัวในการให้บริการผู้ป่วย
2. มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย
คาสาคัญ
บริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เภสัชกรประจาครอบครัว (family pharmacists) เภสัชกรชุมชน (Community
pharmacist)
เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม
รวมทั้งสิ้นจานวน 70 คน ได้แก่
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เภสัชกรผู้ปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาล ร้านยา และเภสัชกรสาขาอื่นๆ ที่สนใจ
จานวน 40 คน
 เภสัชกรประจาแหล่งฝึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จานวน 10 คน
 อาจารย์ประจาคณะและอาจารย์ประจาแหล่งฝึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 20 คน
การประชุมในครั้งนีส้ ามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE Credit) วันละ 6 หน่วยกิต
สาหรับการประชุม 2 วัน รวมเป็น 12 หน่วยกิต (หมายเหตุ – อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบการกาหนดและรับรองหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องจากคณะกรรมการดาเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่องของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)


งบประมาณในการดาเนินการ
1. รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 50 คน)
56,000 บาท
ลงทะเบียนปกติ (บุคคลทั่วไป ประมาณ 40 คน คนละ 1,200 บาท)
48,000 บาท
ลงทะเบียนพิเศษ (เภสัชกรประจาแหล่งฝึก ม.พะเยา ประมาณ 10 คน คนละ 800 บาท)
8,000 บาท
2. งบประมาณเงินโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ (รหัสโครงการ ภศ. 5902002)
40,000 บาท
3. งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
20,000 บาท
โดยมีคา่ ใช้จ่ายแยก ดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
2.2 ค่ารับรอง ค่าที่พักวิทยากร
2.3 ค่าของที่ระลึก
2.4 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม สาหรับจัดทาเอกสารประกอบกิจกรรม
2.5 วัสดุสานักงาน
2.6 ค่าเดินทาง (ค่าเครื่องบิน ค่าน้ามัน)
2.7 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม
2.8 ค่าตอบแทนปฏิบัตงิ านภายนอกเวลาทาการของเจ้าหน้าที่

15,000
7,000
2,500
10,000
5,500
15,000
41,600
2,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น
99,000
***ทั้งนีส้ ามารถนาค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยได้
ระยะเวลาดาเนินงาน

วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถานที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รูปแบบการประชุม

บรรยาย และซักถาม

วิทยากร
1. รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม
2. ภญ. นิรัชรา ถวิลการ

สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

บาท

3. ภก. กิตยิ ศ ยศสมบัติ
4. ภก. พงษ์พิทักษ์ ศุภกิจเจริญ
5. ภญ.ไพจิตร ชัยจารูญพันธ์

สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัด โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

วิธีการเข้าร่วมประชุม
1. การสมัคร
 ผู้สนใจโปรดแจ้งความจานงไปยัง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทัศยาภรณ์ เสาร์ใจ โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3181
สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.up.ac.th/PHAR1/conference.aspx
☺….ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559....☺
2. การลงทะเบียน
 ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุม
 บุคคลทั่วไปคนละ 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ภายในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 หากสมัครและ
ชาระค่าลงทะเบียนหลังกาหนด (หลังวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559) ค่าลงทะเบียน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน)
 เภสัชกรประจาแหล่งฝึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา คนละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) หาก
สมัครและชาระค่าลงทะเบียนหลังกาหนด (หลังวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559) ค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท (หนึ่ง
พันบาทถ้วน)
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 สมัครพร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียนประชุมฯ ล่วงหน้า โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สานักวิชาเภสัชศาสตร์
กระทาการโดยนายนุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ นางสาวอัจฉรา ปัญโญศักดิ์ และนางสาวแสงระวี สุทธิปริญญานนท์


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เลขบัญชี ๘๙๑-๒๑๓๑๒๕-๔
กรุณาสาเนา และ/หรือ scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครที่ชัดเจนกากับส่ง
มาพร้อมกับใบสมัครด้วย โดยส่งมาที่ psconference.phar@up.ac.th

กาหนดการ ระบุขอบเขตของเนื้อหาหรือบทคัดย่อของแต่ละหัวข้อ
Session 1: Family Pharmacists
หลักการและขอบเขตงานเภสัชกรประจาครอบครัว รายละเอียดและวิธีการใช้งานเครื่องมือและแบบสอบถามที่ใช้ในการ
ให้บริการในงานเภสัชกรครอบครัว การพัฒนารูปแบบงานเภสัชกรครอบครัว ได้แก่ งานคัดกรองโรคเรื้อรัง การจัดการด้านยา
(Medication Therapy Management) การเยี่ยมบ้าน (Home visit) งานให้คาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ เป็นต้น
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Session 2: Community pharmacists
การส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพงานเภสัชกรรมชุมชนในด้านการบริบาลเภสัชกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
ส่งต่อผู้ป่วย การติดตามอันตรกิริยาระหว่างผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรและยา การจัดการและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การอัพเดทรายการผลิตภัณฑ์อันตรายที่พบจากการตรวจเยี่ยมสถานบริการด้านสุขภาพโดยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และแนวทางการจัดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้เข้าประชุมได้ทราบพื้นฐานการให้บริการตามแนวทางเภสัชกรประจาบ้าน อันได้แก่ การคัด
กรองผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง การจัดการด้านยา (Medication Therapy Management) การเยี่ยมบ้าน (Home visit) งานให้คาปรึกษาเพื่อเลิก
บุหรี่ เป็นต้น รวมถึงองค์ความรู้และทั กษะงานบริบาลเภสัชกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการส่งต่อผู้ป่วยในร้านยา และ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในสถานบริการด้านสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและ
ประทั บ ใจจากผู้ ม ารั บ บริ ก ารได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ การจั ด การประชุ ม ใ นครั้ ง นี้ ยั ง เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ หน่วยงานสาธารณสุข และเภสัชกรในท้องที่ อันจะเป็นการพัฒนางานบริการสาธารณสุขร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต
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