
 
 
 
 

 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ครั้งที ่27/2562 
เรื่อง  Adverse Drug Reaction Monitoring 

ระหว่างวันที ่ 8-12 กรกฎาคม 2562 
ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ   โรงแรมดิเอมเพรส  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ชื่อโครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 27/2562 
  เรื่อง  Adverse Drug Reaction Monitoring 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักการและเหตุผล 
 งานเภสัชกรรมคลินิกเป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่เน้นการน าความรู้และ
วิชาการทางด้านเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย (Patient-oriented) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริบาลเภสัชกรรมด้าน
การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เทคนิคในการติดตาม
ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์  โดยเริ่มจากการสืบหาปัญหา การบันทึก การรวบรวมข้อมูล การประเมินปฏิกิริยา
ที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้ยา ลักษณะและชนิดของปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ ความแปรปรวนของแต่ละ
บุคคลในการเกิดปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ แบบและชนิดของเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล รวมทั้ง
การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และระบบการรายงานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาบนฐานข้อมูลของ 
Health Product Vigilance Center: HPVC. ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริบาลเภสัช
กรรมผู้ป่วยแต่ละรายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา  
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยจึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก  เรื่อง Adverse Drug  
Reaction Monitoring นี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้เพ่ิมพูน
ทักษะ องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล สถานบริการพยาบาลต่าง ๆ และกับ
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 



วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ทราบหลักการของการตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
2. มีความรู้ในการบ่งชี้ และการประเมินการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา 
3. สามารถเฝ้าระวัง ติดตามปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และให้การบริบาลเภสัชกรรม

ผู้ป่วยได้ 

เป้าหมาย/ผู้เข้าประชุม รวมประมาณ  150 คน  ประกอบด้วย :-   
1. หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรโรงพยาบาล 
2. คณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
3. เภสัชกรที่ท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชกรสาขาอ่ืนที่สนใจ  
การประชุมฯ ครั้งนี้ เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร์ (CPE Credit) ประมาณ ……… หน่วยกิต และถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์               4  
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เข้า
ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้และลงทะเบียนวัด/ประเมินผล จะสามารถนับสะสมหน่วยกิตเป็นวิชาเลือกของหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็น
หัวข้อเลือกสรรทางเภสัชศาสตร์ (Current/special topics) ส าหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 2 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาไม่สามารถนับ
สะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE Credit) ได้ 

ระยะเวลาและสถานที่ ระหว่างวันที่  8-12 กรกฎาคม 2562 
     ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ   โรงแรมดิเอมเพรส อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

รูปแบบการประชุม  การบรรยาย การอภิปรายและถกแถลง       
 ภายหลังการประชุมฯ ผู้ที่ต้องการให้นับการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ จะต้องท ารายงานและ
เข้ารับการประเมินตามท่ีจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

วิทยากร   
ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 
ดร.ภญ.พรทิพย์ เจียมสุชน     สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์   สังกัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์            สังกัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ผศ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล  สังกัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์  สังกัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์    สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผศ.ภญ.เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์  สังกัด  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น  สังกัด  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิร ิ  สังกัด  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธ์  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.ภก.วสันต์ กาติ๊บ   สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.ภก.วันชนะ สิงห์หัน  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภก.ธวัชชัย นาคราชนิยม  สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ          
1. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เกิดทักษะและได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจติดตามปฏิกิริยา

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ พัฒนางาน พัฒนา
ศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็งขึน้  

2. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงาน รวมถึงสามารถเฝ้าระวังและติดตามปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยแต่ละราย เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้ยา  

วิธีการเข้าร่วมประชุม       
1. การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจ านงไปยัง www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 

หมายเหตุ: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที ่20 มิถุนายน  2562  
2. การลงทะเบียน   

 ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมฯ คนละ 5,500.-บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 20 
มิถุนายน 2562 สมัครพร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนประชุมฯ ล่วงหน้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีออม
ทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ   
เลขที่บัญชี 521-0-32957-7 หากสมัครและช าระค่าลงทะเบียนหลังก าหนด ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ค่าลงทะเบียนส าหรับการลงทะเบียนระหว่างวันที่  21 มิถุนายน - 7 
กรกฎาคม 2562 และไม่รับช าระเงินหรือลงทะเบียนหลังจากวันดังกล่าว) 
 กรุณาส าเนา และ/หรือ scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หน่วยงานต้น
สังกัดของผู้สมัครที่ชัดเจนก ากับส่งมาพร้อมกับใบสมัครด้วย 

 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE


หมายเหตุ  
 ไม่รับช าระค่าลงทะเบียนประชุมฯ ล่วงหน้าด้วย ดร๊าฟ เช็ค ไปรษณีย์ธนาณัติ 
 ให้น าหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดงเพ่ือตรวจสอบและขอรับใบเสร็จรับเงินในวัน
ประชุมฯ (วันที่  8 กรกฎาคม 2562) 
 ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย หากประสงค์ลงทะเบียนเก็บหน่วยกิต จะต้องมีหนังสือส่ง
ตัวมาจากต้นสังกัด ทั้งนี้จะได้ลดค่าลงทะเบียนลงครึ่งหนึ่ง  
 นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนช าระค่าลงทะเบียนตามปกติ เว้นแต่มีหนังสือมาเพ่ือพิจารณาเป็นราย
กรณ ี
 ผู้สนใจโปรดแจ้งความจ านงพร้อมส่งแบบตอบรับและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบุไปยัง
หน่วยงานจัดประชุมฯ โดยด่วน และผู้จัดประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ส าหรับผู้สนใจที่แจ้งการ
สมัครและช าระค่าลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้า  
 ผู้จัดประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีที่ผู้สมัคร 
ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้อง
ประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


