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หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) 

โครงการร่วมระหว่างภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.  ชื่อหลักสูตร  
     ภาษาไทย      หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 
     ภาษาอังกฤษ   Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care 
2.  ประกาศนียบัตร  
     ภาษาไทย    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (โรคหัวใจและหลอดเลือด)  
     ภาษาอังกฤษ  Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 3.1 วิทยาลัยเภสชับ าบัดแห่งประเทศไทย 
  3.2 ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     3.3 หน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
      คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
      คลินิกผู้ป่วยได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
      แผนกผู้ป่วยใน โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยาให้บรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักสูตรฯ นี้จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัช
กรรมส าหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิช าชีพ           
มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถท างานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรง และการ
พัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอน โดย
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการสัมผัสจริงในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้น
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และเภสัชกรวิชาชีพ โดย
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนโยบายและยุทธศาสตร์สอดคล้องกับ
ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข   
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เป้าหมายของหลักสูตร 
 เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตร มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ                

หลอดเลือด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยในเครือข่ายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพร่วมกับ             
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคหัวใจล้มเหลว สามารถบูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ใน
การประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผน และให้การบริบาลเพ่ือการบ าบัดรักษาด้วยยาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จะมีความสามารถ ดังนี้  

1) ให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินภาวะ          
สุขภาพของผู้ป่วยเบื้องต้นได้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยามาตรฐานส าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด รวมถึงการปฏิบัติตัวระหว่างที่ใช้ยาดังกล่าว  

2) น าข้อมูลเชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอด
เลือด   

3) ประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน  

4) ริเริ่มและพัฒนาคุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในหน่วยงานโดย  มี
ความสอดรับกับนโยบายด้านแผนการให้บริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้จากทฤษฎี ประสบการณ์ทางคลินิกและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  

5. ก าหนดการเปิดหลักสูตร    
    ภาคทฤษฎี : วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

- การประชุ ม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เภสั ช กร รมคลิ นิ ก  ประจ าปี งบประมาณ 2562                                       
ครั้งที่ 30/2562 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจ               
แ ล ะหลอด เ ลื อ ด  ( Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) 
ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

    ภาคปฏิบัติ : วันที่ 1 เมษายน ๒๕63 
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ  
 6.1   เป็นเภสัชกรประจ าโรงพยาบาล   
 6.2   เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณ                                                  
                ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนจะสมัครเข้ารับการอบรม     
 6.3   มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี  
 6.4   เป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือมีความสนใจในงานบริบาล-                                      
                เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  
 6.5   ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรม 
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7. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมฯ 
    ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่มีการสอบคัดเลือก 

 วิธีการเข้าร่วมอบรมฯ 
      7.๑ การสมัคร 

- ผู้สนใจโปรดแจ้งความจ านงไปยัง ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาควิชาบริบาล                    
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๙๔๑๕๑๕, โทรสาร (๐๕๓) ๙๔๔๓๙๐ 
- สมัครออนไลน์และ/หรือDownload ใบสมัครได้ที่ : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี ้

 7.๒ การลงทะเบียน 
 - ค่าลงทะเบียนภาคปฏิบัติ จ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สมัครพร้อมช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เลขที่บัญชี ๕๒๑-๐-๖๔๐๑๖-๗ 

  - กรุณาส าเนา และ/หรือ scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้สมัครที่ชัดเจน ส่งมาพร้อมกับใบสมัครทาง Email: pctccmu@gmail.com 

 หมายเหตุ  
- ไม่รับช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าด้วย  ดร๊าฟ  เช็ค  ไปรษณีย์ธนาณัติ 

    - ขอรับใบเสร็จรับเงินในวันแรกของการอบรมฯ ภาคปฏิบัติ ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า             
กรุณาติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม ไดท้ี ่email: pctccmu@gmail.com หรือ (๐๕๓) ๙๔๑๕๑๕ 

    - ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบ
ของทางราชการ 
    - ผู้สนใจโปรดแจ้งความจ านงพร้อมส่งแบบตอบรับและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบุ ไปยังหน่วยงานผู้จัด
โครงการฯ โดยด่วน และผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ส าหรับผู้สนใจที่แจ้ง การสมัครและช าระค่าลงทะเบียนมา
ก่อนล่วงหน้า 
    - ผู้จัดโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
8. โครงสร้างหลักสูตร 
 8.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 
 ภาคทฤษฎี   1 สัปดาห์  วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์  ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลต้นสังกัด 
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รายละเอียดรอบเวลาการฝึกอบรมส าหรับภาคปฏิบัติ: จ านวน 16 สัปดาห ์
รอบเวลา 

การฝึกอบรมฯ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ 16 สัปดาห์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 สัปดาห์ โรงพยาบาลต้นสังกัด 4 สัปดาห์ 
1 1 เมษายน – 19 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 
2 1 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2563 21 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 
3 1 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 

  8.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 จ านวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น  

1) ภาคทฤษฎี จ านวน 2 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 15 ชั่วโมง)   
2) ภาคปฏิบัติ จ านวน 14 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 30 ชั่วโมง คิดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง) 

       ทั้งนี้จะมีการประเมินความพร้อมของหน่วยงานที่จัดด าเนินการฝึกอบรม ซ้ าทุก 5 ปี โดยวิทยาลัยเภสัช
บ าบัด 

8.3 รายวิชาในหลักสูตร 
ภาคทฤษฎี : รายละเอียดหลักสูตรภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง) 

หัวข้อในการบรรยาย จ านวนชั่วโมง 
1. Review of Cardiovascular diseases ทบทวนการด าเนินไปของโรคหลอดเลือดและหัวใจ 2 
2. แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การประเมินอาการส าคัญในผู้ป่วยโรคหัวใจ 

และหลอดเลือดส าหรับเภสัชกร 
2 

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส าคัญในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดส าหรับเภสัชกร 2 
4. Hypertension 

4.1  ความรู้พื้นฐานเรื่องโรค Hypertension 
4.2  การสัมภาษณ์และการตรวจประเมินอาการในโรค 
4.3  การรักษาและหลักการใช้ยาในการรักษา (Antihypertensive drug) และการเฝ้าระวัง      

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
4.4  Hypertensive crisis 

3 

5. Dyslipidemia 
5.1  ความรู้พื้นฐานเรื่อง Dyslipidemia 
5.2  การสัมภาษณ์และการตรวจประเมินอาการในโรค 
5.3  หลักการใช้ยาในการรักษา (Dyslipidemia drug) และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์  

 จากการใช้ยา 

2 

6. Coronary heart disease 
6.1  ความรู้พื้นฐานเรื่อง Coronary heart disease 

 6.1.1   Chronic coronary heart diseases and chronic stable  
 Angina 

                 6.1.2  Acute coronary syndrome 
6.2  การสัมภาษณ์และการตรวจประเมินอาการในโรค 
6.3  หลักการใช้ยาในการรักษา Chronic coronary heart diseases and chronic stable    

 angina และ acute coronary syndrome และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ 
 จากการใช้ยา 

4 
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หัวข้อในการบรรยาย จ านวนชั่วโมง 
7. Atrial fibrillation 

7.1  ความรู้พื้นฐานเรื่องโรค Atrial fibrillation 
7.2  การสัมภาษณ์และการตรวจประเมินอาการ 
7.3  หลักการใช้ยาในการรักษา (Antiarrhythmic drug, anticoagulant therapy)  

 และการ เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
7.4  Acute life threatening arrhythmia 
7.5  การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะและผลที่มีต่อยาในการรักษา 

4 

8. Heart failure 
8.1  ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคหัวใจล้มเหลว 

 8.1.1  Valvular heart diseases 
                 8.1.2  Heart failure with reduce ejection fraction 
                 8.1.3  Heart failure with preserve ejection fraction 

8.2  การสัมภาษณ์และการตรวจประเมินอาการ 
8.3  หลักการใช้ยาในการรักษา (Heart failure medication) และการเฝ้าระวังอาการไม่พึง  

 ประสงค์จากการใช้ยา 
8.4  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 
8.5  Acute decompensated heart failure  

4 

9. Pulmonary arterial hypertension 
9.1  ความรู้พื้นฐานเรื่องโรค Pulmonary arterial hypertension 
9.2  หลักการใช้ยาในการรักษา Pulmonary arterial hypertension และการเฝ้าระวังอาการ  

 ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

2 

10.  Cardiopulmonary resuscitation for Pharmacists 3 
11.  เภสัชระบาดวิทยาและสถิติในโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 
12.  เภสัชจลนศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 
13.  ภาวะติดเชื้อและการให้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 
14.  การใช้ยาจิตเวชในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 

                                                                                  รวมจ านวนชั่วโมง 36 
  

รายละเอียดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการ 

ภาคปฏิบัติ :  คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
  คลินิกผู้ป่วยได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
  แผนกผู้ป่วยใน โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
  ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  
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ตารางฝึกภาคปฏิบัติ 
(ใช้ด าเนินการฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้ง 3 ผลัด ผลัดละ 12 สัปดาห์) 

วัน เวลา สถานที่ หัวข้อที่ฝึกปฏิบัติ วิทยากร 

วันจันทร์ 09.00 - 12.00 น. - Cardiac Critical   
Care Unit (CCU) 

 

- Warfarin Clinic  
ศัลยกรรมทรวงอก 

- ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ
ร่ ว มกั บบุ คล ากรทา งก าร แ พทย์                    
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 
-  ฝึกให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ในแผนกศัลยกรรมทรวงอก    
ให้ ข้ อ เสนอแนะด้ านการปรั บยา                
ฝึกทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสห
วิชาชีพ และการอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์เกี่ยวกับการติดตามการใช้ยา
ของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ 
อรุณมานะกุล 
- อ.ดร.ภญ.มันติวีร์ 
นิ่มวรพันธ์ 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -16.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

- Warfarin Clinic 
ศัลยกรรมทรวงอก 

- ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ
ร่ ว มกั บบุ คล ากรทา งก าร แ พทย์                 
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 
-  ฝึกให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ในแผนกศัลยกรรมทรวงอก    
ให้ ข้ อ เสนอแนะด้ านการปรั บยา                
ฝึกทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสห
วิชาชีพ และการอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์เกี่ยวกับการติดตามการใช้ยา
ของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ  
อรุณมานะกุล 
- อ.ดร.ภญ.มันติวีร์ 
นิ่มวรพันธ์ 
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วัน เวลา สถานที่ หัวข้อที่ฝึกปฏิบัติ วิทยากร 

วันอังคาร 09.00 - 12.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

 -Heart failure 
Clinic 

-  ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                 
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 
-  ฝึ ก ให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling)  ในผู้ป่ วยภาวะหัวใจ
ล้ ม เหลว เ รื้ อ รั ง  ให้ ข้ อ เ สนอแนะ                  
ฝึกทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสห
วิชาชีพ และการอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์เกี่ยวกับการติดตามการใช้ยา
ของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ  
อรุณมานะกุล 
- อ.ภญ.วรธิมา               
สีลวานิช 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

- คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

- ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัว ใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                 
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 
- กรณีศึกษาการประเมินอาการทาง
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและ
โรคหัวใจล้มเหลว อาการไม่พึงประสงค์
จากยา การใช้เทคนิคและทักษะการให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านยา 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ  
อรุณมานะกุล 
- อ.ภญ.วรธิมา               
สีลวานิช 
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วัน เวลา สถานที่ หัวข้อที่ฝึกปฏิบัติ วิทยากร 

วันพุธ 09.00 - 12.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

 

- Warfarin Clinic 
อายุรกรรม 

- ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัว ใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                            
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   

อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 

-  ฝึ ก ให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ขอ ง เ ลื อ ด  ใ นแผนก อายุ ร ก ร ร ม                  
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้
ข้อเสนอแนะด้านการปรับยา ฝึกทักษะ
การส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ และ
การอภิปรายร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับ
การติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ  
อรุณมานะกุล 

- อ.ภญ.วรธิมา               
สีลวานิช 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 16.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

 

- Warfarin Clinic 
คลินิกหัวใจและ
หลอดเลือด
ภาควิชา
อายุรศาสตร์ 

-  ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                      
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 
-  ฝึ ก ให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ในแผนกอายุรกรรม หน่วย
โ ร ค หั ว ใ จ แ ล ะ ห ล อ ด เ ลื อ ด  ใ ห้
ข้อเสนอแนะด้านการปรับยา ฝึกทักษะ
การส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ และ
การอภิปรายร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับ
การติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ  
อรุณมานะกุล 

- อ.ภญ.วรธิมา               
สีลวานิช 
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วัน เวลา สถานที่ หัวข้อที่ฝึกปฏิบัติ วิทยากร 

วัน
พฤหัสบดี 

09.00 - 12.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

 

- Heart failure 
Clinic 

- ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัว ใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                           
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 
-  ฝึ ก ให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ในแผนกศัลยกรรมทรวงอก    
ให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับยา ฝึก
ทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ 
และการอภิปรายร่วมกับอาจารย์
เกี่ยวกับการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ  
อรุณมานะกุล 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

- Heart failure 
Clinic 

-  ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                   
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU) 
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 
-  ฝึ ก ให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ในแผนกศัลยกรรมทรวงอก    
ให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับยา ฝึก
ทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ 
และการอภิปรายร่วมกับอาจารย์
เกี่ยวกับการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ  
อรุณมานะกุล 

- อ.ภญ.วรธิมา               
สีลวานิช 
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วัน เวลา สถานที่ หัวข้อที่ฝึกปฏิบัติ วิทยากร 

วันศุกร์ 9.00 - 12.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

 

- Warfarin Clinic  
ศัลยกรรมทรวงอก 

-  ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                    
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 

-  ฝึ ก ให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ในแผนกศัลยกรรมทรวงอก    
ให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับยา ฝึก
ทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ 
และการอภิปรายร่วมกับอาจารย์
เกี่ยวกับการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ 
อรุณมานะกุล 

- อ.ดร.ภญ.มันติวีร์ 
นิ่มวรพันธ์ 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. - Cardiac Critical 
Care Unit (CCU) 

 

 

- Warfarin Clinic  
ศัลยกรรมทรวงอก 

-  ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ
ร่ ว มกั บบุ ค ล าก รทา งก า ร แพทย์                    
ณ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (CCU)   

อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 8 

-  ฝึ ก ให้ค าแนะน าปรึ กษาด้ านยา 
(counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ในแผนกศัลยกรรมทรวงอก    
ให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับยา ฝึก
ทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ 
และการอภิปรายร่วมกับอาจารย์
เกี่ยวกับการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย 

- ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ 
อรุณมานะกุล 

- อ.ดร.ภญ.มันติวีร์ 
นิ่มวรพันธ์ 

-  น พ . รั ง ส ฤ ษ ฎ์    
กาญจนะวณิชย์ 

 

1. น าเสนอกรณีศึกษาเดือนละ 2 กรณีศึกษา 
2. น าเสนอการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ เดือนละ 1 เรื่อง 
3. ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านยา เดือนละ 1 ครั้ง 

 
 
 



หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ตารางฝึกภาคปฏิบัติ 
(ใช้ด าเนินการฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด ทั้ง 3 ผลัด ผลัดละ 4 สัปดาห์) 

วัน เวลา สถานที่ หัวข้อที่ฝึกปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบดูแล 

วันจันทร์ 
ถึง 

วันศุกร์ 

08.30 - 16.30 น. โรงพยาบาลต้น
สังกัด 

 

ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์              
 โดยส่งกรณีศึกษาเกี่ยวกับโรคระบบ
หั ว ใ จและหลอด เลื อดที่ เ ก็ บ จ าก
โรงพยาบาลต้นสังกัด ให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบดูแลทางอีเมล์ 

ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ 
อรุณมานะกุล 

 

 
หลักการและรายละเอียดการฝึกปฏิบัติในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยท่ีใช้ยาโรคระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

           เป็นการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมกับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในสถานพยาบาล โดย
ท างานร่วมกับบุคลากรการแพทย์สาขาอ่ืนๆ ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการฝึกปฏิบัติรวมถึงการรวบรวม ประเมินข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นของผู้ป่วย การใช้องค์ความรู้ทางเภสัชบ าบัดประเมินผลการรักษาเบื้องต้น  และการประเมินอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การค้นหาปัญหาจากการใช้ยา การเสนอแผนการรักษาที่
เหมาะสม และการติดตามการใช้ยาทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย การให้บริการเภสัชสนเทศ และการ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย โดยมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขา
อ่ืนๆ การสื่อสารกับทีมสหวิชาชีพเกี่ยวกับแผนการรักษา ทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างเจตคติที่ดี เข้าใจ ยอมรับ และมีความต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และผู้อบรมต่อการพัฒนาคุณภาพบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้กรณีศึกษาและเอกสารงานวิจัย  

วัตถุประสงค์  

1.  เสริมสร้างเภสัชกรให้มีเจตคติที่ดี มีความเข้าใจ ยอมรับ และมีความต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการด้านยา  

2.  สามารถประเมินผลการรักษาเบื้องต้น เป้าหมายการรักษา การวางแผนการรักษาและเลือกการใช้ยารักษาได้
อย่างสมเหตุสมผล เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  

3.  สามารถติดตามประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และท าการแก้ไข
ปัญหาจากการใช้ยาอย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์  

4.  สามารถประเมินและวิเคราะห์ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา ก าหนดเป้าหมายในการดูแลหรือการวางแผนแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายชัดเจน เพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไขและป้องกันแก่ทีมสหวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม  

5.  สามารถดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องในชุมชนและครอบครัว เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยยาและ การดูแลอย่างต่อเนื่องขณะที่อยู่ในชุมชนหรือครอบครัวโดยร่วมกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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    8.1.1 ประเมินผู้ป่วยเพื่อหาปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับการรักษา 
   8.1.2 รวบรวมผลการสัมภาษณ์การตรวจประเมินอาการทางโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
            และอาการไม่พึงประสงค์จากยา ผลทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลต่างๆ  
            ที่เก่ียวข้องกับการดูแลด้านยา  
   8.1.3 ระบุและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยมุ่งเน้นปัญหาที่เก่ียวกับยา จากการพิจารณา   
            บนพื้นฐานทางวิชาการ ผลตรวจร่างกาย ผลทางห้องปฏิบัติการ ผลการสัมภาษณ์และ  
            การตรวจประเมินอาการ  

8.2  ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชบ าบัดประเมินการรักษาอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงประวัติการใช้ยา 
ประวัติอาการไม่พึงประสงค์จากยา อันตรกิริยาระหว่างกันของยา ความร่วมมือในการใช้ยา 
รวมถึงการตอบสนองทางคลินิกต่อการใช้ยา  

8.3  วิเคราะห์แนวทางการรักษามาตรฐานและการตอบสนองทางคลินิก เพ่ือเสนอแผนการรักษาที่
เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายแก่ทีมสหวิชาชีพ โดยครอบคลุมการประเมินในประเด็น      
ข้อบ่งใช้ (Indication) ประสิทธิภาพ (Efficacy) ความปลอดภัย (Safety) ความร่วมมือในการ 
ใช้ยา (Adherence) และ ต้นทุน (Cost) หรือ IESAC รวมถึงการสืบค้นปัญหาจากการใช้ยาของ
ผู้ป่วย (Drug related problems, DRP) 

8.4  ด าเนินการแก้ไข พร้อมเสนอแผนติดตามผลการรักษาทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
แก่ทีมสหวิชาชีพ  

8.5  ติดตามการยอมรับต่อค าแนะน า ผลการรักษา และวางแผนการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
8.6  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลและทีมบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของยา โรคและการ

ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ทั้งในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล การจ าหน่ายผู้ป่วย (discharge 
counseling) การส่งต่อข้อมูลเพื่อดูแลต่อในชุมชนและการเยี่ยมบ้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  สามารถให้ค าปรึกษาผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง สามารถ
ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมระหว่างการใช้ยา เกิดแรงจูงใจที่จะให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้การใช้ยาเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดมีอาการก าเริบซ้ า ผู้ป่วยได้รับการยอมรับการดูแลจากญาติ ชุมชน 
สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้  

7.  เพ่ือให้ผู้อบรมได้มีโอกาสน าเสนอตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมทั้งแนวคิดจากงานวิจัย เพ่ือพัฒนางานบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับอาจารย์ 

8   เพ่ือให้เภสัชกรผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อบทบาท           
และหน้าที่ของเภสัชกรในการให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยผู้ที่ผ่าน
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มคีวามสามารถ ดังนี้  

       8.1  รวบรวมและประเมินข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นของผู้ป่วย  
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กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ส่วนที ่1 ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และร่วมกับทีมแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง 
(round ward) โดยมีกิจกรรมได้แก่ ฝึกสัมภาษณ์และประเมินติดตามประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  ฝึกบันทึกประวัติ สืบค้นหาปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ฝึก
การวิเคราะห์ใบสั่งยาเพ่ือค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา ฝึกการจ่ายยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  ฝึกให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านยา (counseling) ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  ฝึกปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการส่งต่อ ฝึกทักษะการส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ และการอภิปรายร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับการ
ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างอาจารย์และผู้อบรมต่อการพัฒนาคุณภาพบริบาล
เภสัชกรรม โดยใช้กรณีศึกษาและเอกสารงานวิจัย 

งานมอบหมาย จ านวน  
 

น าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่  

2 ราย 

 
ส่วนที ่2 ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลต้นสังกัด 
ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลต้นสังกัด 

งานมอบหมาย จ านวน  

น าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ในโรงพยาบาลของตนเอง 1 ราย 

หมายเหตุ  
งานมอบหมายการน าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคหัวใจล้มเหลว รวม 3 

ราย โดยเป็นกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2 ราย และจากโรงพยาบาลของตนเองอีก 1 ราย 
ลักษณะกรณีศึกษาเป็นกรณีศึกษาที่เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้ประยุกต์ใช้
ทักษะการประเมินอาการทางโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคหัวใจล้มเหลว อาการไม่พึงประสงค์จากยา การ
ใช้เทคนิคและทักษะการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านยา ควรได้รับการประเมิน IESAC และ DRP อย่างครอบคลุม ให้
การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและ/หรือชุมชน มี DRP ที่น่าสนใจและได้รับประโยชน์จากการบริบาลทาง
เภสัชกรรม   

 8.4 การวัดผลการฝึกอบรมประกอบด้วย 
1) การประเมินผลระหว่างการฝึกปฏิบัติ และ 
2) การจัดท าแฟ้มปฏิบัติงานส่วนตัว (Portfolio) และ 
3) การสอบข้อเขียน 
4) การสอบปฏิบัติ 
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 8.5 การส าเร็จการศึกษา 
  1)   ได้รับการประเมินผลระหว่างการฝึกปฏิบัติและแฟ้มปฏิบัติงานส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  2)   ได้รับคะแนนการสอบข้อเขียน อยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ  
  3)   ได้รับคะแนนการสอบปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  4)   ผู้ที่ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นเภสัชกร  

   ผู้ช านาญการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเพ่ิมพูนองค์ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้นเพ่ือรองรับกับ
การปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน 

 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ทักษะ และความม่ันใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมขึ้น 
 3) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเริ่มท างานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้และมี 
   ความสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยจากงานประจ าได้ 
10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
        ค่าใช้จ่ายภาคทฤษฎี 5,500 บาท และภาคปฏิบัติ 20,000 บาท/คน/16 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วย
เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร ส าหรับค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าอาหารและที่พัก อยู่ในความดูแลของผู้เข้าร่วมการอบรมหรือเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด 

11. เอกสารอ้างอิงในการฝึกอบรม 
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เชียงใหม่: โรงพิมพ์ ทริคธิงค์ ; 2012.  
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12. รายช่ือคณาจารย์ผู้ฝึกอบรมฯ 
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล, BPharm, MSc (Clinical Pharmacy), Pharm D, BCPS, BCP 
 2. อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช, BPharm, MSc(Clinical Pharmacy) 
 3. อ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธ์,  BPharm, MSc(Clinical Pharmacy), Pharm D, BCPS 

 คณาจารย์ผู้ร่วมสอน 
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