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~

