กำหนดการฝึกอบรมระยะสั้น
หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม และ ๓๐ – ๓๑ มกราคม 256๔
เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ ๑๖ มกราคม 256๔
เวลา
0๙.๐0-1๐.00 น.
กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ และ
บรรยาย เรื่อง เภสัชกรรมปฐมภูมิ กับ ความท้าทายในสถานการณ์วิกฤติ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจิราพร ลิ้มปานานนท์
นายกสภาเภสัชกรรม
๑๐.๐๐ – 1๑.๐๐ น.

เภสัชกรรมปฐมภูมิเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง
โดย ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
กระทรวงสาธารณสุข

๑๑.๐๐ – 1๒.๐๐ น.

การจัดการปัญหาด้านยาและสุขภาพในชุมชน
โดย เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
สภาเภสัชกรรม

๑๒.๐0 – ๑๓.๐๐ น.

พัก

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

RDU Community กับ งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ภญ. รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

เภสัชกรรมปฐมภูมิ : ความเข้มแข็งจากพื้นที่สู่ระดับเขต
โดย เภสัชกรสายชล ชำปฏิ
โรงพยาบาลตราด
ประธานชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ (ประเทศไทย)

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

R 2 R งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา
โรงพยาบาลลำปาง

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กรอบและเป้าหมายความสำเร็จ
โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา
โรงพยาบาลลำปาง
~๑~

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มกราคม 25๖๔
เวลา
0๙.๐0-12.00 น.
แนวคิด ระบบบริการปฐมภูมิ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว
และ เครื่องมือสำคัญที่จำเป็นสำหรับงานปฐมภูมิ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
12.๐๐ – 13.๐๐ น.

พัก

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

Smart Pharmacists : Smart FCPL
โดย เภสัชกรหญิงวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์
โรงพยาบาลอุดรธานี

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

Palliative Care
โดย เภสัชกรหญิงวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์
โรงพยาบาลอุดรธานี

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

Coordination of Multidisciplinary care team
in KPH network Primary care
โดย เภสัชกรหญิงวิลาสินี อ่อนเกตุ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

การฝึกอบรมวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนหน่วยกิต ๑๕.๕๐ หน่วย
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ๐๐๑-๒-๐๐๐-๐๑๓-๐๑-๒๖๕๔
วันเสาร์ ที่ ๓๐ มกราคม 256๔
เวลา
๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
กัญชาและสมุนไพรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การเขียนโครงร่างงานวิจัยในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
โดย ผศ.(พิเศษ) ดร. ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา
โรงพยาบาลลำปาง

12.๐๐ – 13.๐๐ น.

พัก
~๒~

13.00 – 16.30 น.

ความรู้และทักษะด้านการตรวจร่างกายเบื้องต้น
เพื่อประเมินการใช้ยาสำหรับเภสัชกร
โดย นายแพทย์จตุภูมิ นีละศรี
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1๖.๓๐ – 1๗.๓๐ น.

การประยุกต์ใช้โครงการพัฒนา/ศึกษาวิจัยงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
โดย ผศ.(พิเศษ) ดร. ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา
โรงพยาบาลลำปาง

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มกราคม 256๔
เวลา
๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

เภสัชกรรมปฐมภูมิ : เป้าหมายความสำเร็จ
โดย ผศ.(พิเศษ) ดร. ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา
โรงพยาบาลลำปาง

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

เภสัชกรรมปฐมภูมิ : พื้นที่บูรณาการสร้างเสริม
เภสัชสิทธิและปกป้องเภสัชภัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิทยา กุลสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานสร้างเสริมพลังจุฬาฯก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 (C2F)

12.๐๐ – 13.๐๐ น.

พัก

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ก้าวต่อไปของงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
โดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เภสัชกรรมปฐมภูมิ กับ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
อาจารย์ ดร.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1๖.00 – 1๗.๓0 น.

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพกับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ : กรณีศึกษา
โดย เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรม

การฝึกอบรมวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนหน่วยกิต ๑๕.๐๐ หน่วย
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ๐๐๑-๒-๐๐๐-๐๑๔-๐๑-๒๖๕๔
การฝึกอบรม ช่วงที่ 1 รวม ๔ วัน รวมจำนวนหน่วยกิต ๓๐.๕๐หน่วยกิต
~๓~

๒. กำหนดการฝึกปฏิบัติงาน (การฝึกอบรมช่วงที่ ๒)
หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
ครั้งที่ 2 จำนวน ๑๒ วันติดต่อกัน วันละ ๑๐ ชั่วโมง
ระยะเวลา 1๒0 ชม. (๑๒ วัน x๑๐ ชม/วัน)
กำหนดการฝึกประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสหสาขาวิชาชีพ
ด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว
2. เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสหสาขาวิชาชีพ
ในการทำงานชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารจัดการระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการให้ค้นหาปัญหาในชุมชนและออกแบบการเชื่อมโยงการจัดการปัญหา
ด้านยาระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยสร้างความร่วมมือของชุมชนและ
กำหนดการฝึกปฏิบัติงาน
วันที่ 1 : เรียนรู้บริบทของแหล่งฝึก ลักษณะการทำงาน การประสานความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ (10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 – 18.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-ปฐมนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
โรงพยาบาล......................
-การดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับเขต/จังหวัด
-การดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายระดับ
อำเภอ
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

1๘.00 -1๙.00 น.

-ประสบการณ์การทำงานด้านปฐมภูมิของผู้ฝึกอบรม โรงพยาบาล…………………..
-งานเภสัชกรรมปฐมภูมิในภาพฝัน
-ความคาดหวังต่องานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
- AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

~๔~

วันที่ 2 : เรียนรู้บริบทของแหล่งฝึก ลักษณะการทำงาน การประสานความร่วมมือระดับอำเภอ ที่เชื่อมต่อ
ตั้งแต่โรงพยาบาล PCC และที่บ้านผู้ป่วย (10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
โรงพยาบาล…………………..
-งานเภสัชกรรมปฐมภูมิของแหล่งฝึก แนะนำแหล่ง
ฝึก และเครือข่ายในโรงพยาบาล
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

16.00 – 18.00 น.

ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง Hospital - PCC –
Home ระดับอำเภอ (Long Term Care)
โดย เภสัชกรครูฝึก
AAR & Evaluation

1๘.00 -1๙.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

โรงพยาบาล
..........................

วันที่ ๓ : ศึกษาบริบทของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาด้านยาและสุขภาพตลอดจนระบบการจัดการความเสี่ยงด้าน
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น (10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
-งานดูแลผู้ป่วยในครอบครัว
-งานเภสัชกรรมในชุมชน งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

PCC………………………………

สำรวจชุมชน
โดย เภสัชกรครูฝึก
-Discussion การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การ
วิเคราะห์ชุมชน
-AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก

PCC………………………………

~๕~

PCC………………………………

เวลา

หัวข้อ

1๘.00 -1๙.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

สถานที่

วันที่ ๔ : ศึกษาบริบทของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาด้านยาและสุขภาพตลอดจนระบบการจัดการความเสี่ยงด้าน
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนโดยใช้ เครื่องมือ 7 ชิ้น (10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
-งานดูแลผู้ป่วยในครอบครัว
-สำรวจความเสี่ยงในชุมชน
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

PCC………………………………

วิเคราะห์ประเด็นสุขภาพที่ต้องการผลักดัน
โดย เภสัชกรครูฝึก
-AAR & Evaluation

PCC………………………………

โดย เภสัชกรครูฝึก
1๘.00 -1๙.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

วันที่ 5 : ค้นหาและ/หรือ ประเมินปัญหาด้านยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพทีบ่ ้านผู้ป่วย วางแผนการดูแล แก้ไข
ปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่นๆ ที่ทำร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
-เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/Palliative care
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

PCC………………………………

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/Palliative care
โดย เภสัชกรครูฝึก

PCC………………………………

~๖~

เวลา
16.00 – 18.00 น.

หัวข้อ

1๘.00 -1๙.00 น.

-Case discussion
-AAR & Evaluation
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

สถานที่

วันที่ 6 : ค้นหาและ/หรือ ประเมินปัญหาด้านยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพทีบ่ ้านผู้ป่วย วางแผนการดูแล แก้ไข
ปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่นๆ ที่ทำร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
-เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/Palliative care
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

PCC………………………………

PCC………………………………

1๘.00 -1๙.00 น.

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/Palliative care
โดย เภสัชกรครูฝึก
-Case discussion
-AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

วันที่ ๗ : เรียนรู้องค์กรบริหารท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน PCC( 10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

12.00 -13.00 น.

หัวข้อ
- Morning conference
- เยี่ยมชมองค์กรบริหารท้องถิ่น
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

~๗~

สถานที่
PCC………………………………

เวลา
13.00 – 16.00 น.

1๘.00 -1๙.00 น.

หัวข้อ
เรียนรู้การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนใน PCC
โดย เภสัชกรครูฝึก
-Discussion การทำงานประสานกับองค์กร
บริหารท้องถิ่น ใน PCC
-AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

16.00 – 18.00 น.

สถานที่
PCC………………………………

วันที่ ๘ : เรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรม การพัฒนาระบบยาตามมาตรฐานเภสัชกรรมใน PCC ( 10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

16.00 – 18.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
ฝึกงานบริการเภสัชกรรมในสถานบริการ
ของ PCC
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

PCC………………………………

วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงด้านยาใน PCC
โดย เภสัชกรครูฝึก
ประชาคมปัญหาด้านยาในชุมชน

PCC………………………………

-AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
1๘.00 -1๙.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

~๘~

วันที่ 9: เรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรม การพัฒนาระบบยาตามมาตรฐานเภสัชกรรมใน PCC ( 10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
ฝึกงานระบบบริหารเวชภัณฑ์ ใน PCC
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

PCC………………………………

PCC………………………………

1๘.00 -1๙.00 น.

การจัดการปัญหาด้านยาในชุมชน
โดย เภสัชกรครูฝึก
ประชาคมปัญหาด้านยาในชุมชน
-AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

วันที่ 10 : เรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรม การพัฒนาระบบยาตามมาตรฐานเภสัชกรรมใน PCC ( 10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

12.00 -13.00 น.

-Morning Conference
PCC………………………………
ฝึกงานบริการเภสัชกรรมนอกสถานบริการใน
PCC
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

การจัดการปัญหาด้านยาในชุมชน
โดย เภสัชกรครูฝึก

16.00 – 18.00 น.

1๘.00 -1๙.00 น.

ประชาคมปัญหาด้านยาในชุมชน
-AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา
~๙~

PCC………………………………

วันที่ 11 : นำเสนอการค้นหาและ/หรือ ประเมินปัญหาด้านยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บา้ นผู้ป่วย วาง
แผนการดูแล แก้ไขปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่นๆ ที่ทำร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ( 10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

-Morning Conference
-Case Presentation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารกลางวัน

โรงพยาบาล………………………………

โรงพยาบาล………………………………

1๘.00 -1๙.00 น.

Case Presentation
โดย ผู้ฝึกอบรม
AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ทบทวน สรุปรวบยอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

วันที่ 12 : นำเสนอกิจกรรมการพัฒนาระบบยา และโครงการให้ความรู้ รณรงค์หรืออื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเสริมพลังในการดูแลตนเองด้านยาและผลิตภัณฑ์สุ ขภาพตลอดจนมิติสุขภาพในด้านอื่นๆ ของชุมชนของผู้
ฝึก (10 ชม.)
เวลา
8.00 - 12.00 น.

หัวข้อ

สถานที่

Drug System Presentation
โดย ผู้ฝึกอบรม
รับประทานอาหารกลางวัน

โรงพยาบาล………………………………

โรงพยาบาล………………………………

1๘.00 -1๙.00 น.

Project Presentation
โดย ผู้ฝึกอบรม
AAR & Evaluation
โดย เภสัชกรครูฝึก
รับประทานอาหารเย็น

๑๙.00 -๒๐.00 น.

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมในอนาคต

12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

การฝึกอบรม ช่วงที่ ๒ จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ๔๘ หน่วยกิต

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ๐๐๑-๒-๐๐๐-๐๑๕-๐๕-๒๖๕๔
~ ๑๐ ~

กำหนดการฝึกปฏิบัติงาน (การฝึกอบรม ช่วงที่ ๓)
หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
ครั้งที่ ๓ ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 256๔
ระยะเวลา ๒๑๐ ชม. (๓๐ วัน x ๗ ชม/วัน)
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารจัดการระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ
2.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการให้ค้นหาปัญหาในชุมชนและออกแบบการเชื่อมโยงการ
จัดการปัญหาด้านยาระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยสร้างความร่วมมือของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งฝึกงาน: คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาล ที่ตนเองรับผิดชอบ หรือ สถานที่ปฏิบัติงาน
ของผู้ฝึกอบรม
ทักษะที่ผู้อบรมจะได้รับจากการฝึกปฏิบตั ิ
1.
มีทักษะการจัดการระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ
2.
มีทักษะในการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นในการศึกษาชุมชน
3.
มีทักษะค้นหาปัญหาในชุมชน การคืนข้อมูลให้ชุมชน ในรูปแบบ เวทีประชาคม หรืออื่น
4.
มีทักษะในเชื่อมโยงการจัดการปัญหาด้านยาระดั บบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยสร้าง
ความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รูปแบบการเรียนรู้
1)
ฝึกทักษะการสำรวจชุมชน และการทำกิจกรรมกลุ่มกับผู้นำชุมชนในพื้นที่
2)
Discussion และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาที่พบเกีย่ วกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ
บุคคลและครอบครัว
๓)
จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาที่พบเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว
และชุมชน
การประเมินผล
กรณีศึกษา 2 กรณีศึกษา และ โครงการ 1 โครงการ ประกอบด้วย
1.
กรณีศึกษาซึ่งเป็นบทบาทของเภสัชกรครอบครัวในการดูแลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง/Palliative care
(Case report และ/หรือ เรื่องเล่า)
2.
กรณีศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนและบทบาทของเภสัชกร
ชุมชนในการแก้ไขปัญหา
3.
ผลลัพธ์ของโครงการแก้ไขปัญหาที่พบเกีย่ วกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ บุคคล
ครอบครัว และชุมชน ครอบคลุมในมิติที่สำคัญ เช่ น ผลลัพธ์ทางคลินิก (Clinical
outcomes), ผลลัพธ์ทางคุณภาพชีวิต (Humanistic outcomes) และผลลัพธ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ (Economics outcomes)
~ ๑๑ ~

กำหนดการฝึกอบรม ครั้งที่ ๔
นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรปฐมภูมิในระบบบริการปฐมภูมิ
จัดนำเสนอรายภาค 4 ภาค 4 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน x 7 ชั่วโมง=14 ชั่วโมง)
ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 256๔
วันที่ ๑
วันเดือนปี

เนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

08.30-09.00 น.

เปิ ด การประชุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ และ ทีมวิทยากร
ความคาดหวัง

09.00-12.00 น.

นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกร ทีมวิทยากร
ปฐมภูมิในระบบบริการปฐมภูมิ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
18.00 – 19.00 น.

นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกร ทีมวิทยากร
ปฐมภูมิในระบบบริการปฐมภูมิ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

AAR (Action After Review)

ดร. ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา และทีม

วันที่ 2
วันเดือนปี

เนื้อหา

วิทยากร

08.30 – 12.00น. -นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัช
กรปฐมภูมิในระบบบริการปฐมภูมิ

-ทีมวิทยากร

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

-ประชุมระดมสมองสังเคราะห์แนว
ทีมวิทยากร และ ผู้เข้าฝึกอบรม
ทางการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิใน
ระบบบริการปฐมภูมิอย่างยั่งยืน
นำเสนอผลสังเคราะห์แนวทางการ
ทีมวิทยากร และ ผู้เข้าฝึกอบรม
พัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในระบบ
บริการปฐมภูมิอย่างยั่งยืน
สรุปผลการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม

15.30 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

~ ๑๒ ~

การฝึกอบรม ช่วงที่ ๔ จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ๑๖ หน่วยกิต

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ๐๐๑-๒-๐๐๐-๐๑๖-๐๗-๒๖๕๔
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อ งรวมทั้งสิ้นตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ๙๔.๕๐ หน่วยกิต

~ ๑๓ ~

