
 

 

 
โครงการการประชุมเชงิปฏบิติัการเภสัชกรรมคลนิกิ ประจําปงบประมาณ 2562 

คร้ังที่ 18/2562 

เรื่อง   การวเิคราะหขอมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research) 

ระหวางวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 

ณ  โรงแรมอิมพเีรยีล แมปง เชยีงใหม จังหวดัเชยีงใหม    

 

ชื่อโครงการ  การประชุมเชิงปฏบัิติการเภสัชกรรมคลนิกิ คร้ังท่ี 18/2562 

 เร่ือง การวเิคราะหขอมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร (Basic Data Analysis for Pharmaceutical 

                       Research)   

ผูรับผดิชอบโครงการ     คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันงานวิจัยมีบทบาทตอการพัฒนางานบริการผูปวยในโรงพยาบาลและชุมชน   เภสัชกรไดเห็น

ความสําคัญและมีผลงานวิจัย R2R หรือการนําหัวขอวิจัยจาการทํางาน และนําผลไปใชแกไขปญหาในงานประจํามากขึ้น

เร่ือยๆ ทําใหความตองการในดานองคความรูในการทําวจิัยและการวิเคราะหขอมูลมสูีงขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงาน 

นอกจากนี้ยังนําไปสูการเผยแพรผลงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนในหัวขอการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชกรรมจะชวยให

เภสัชกรสามารถเลือกสถิติท่ีเหมาะสมและสามารถนําเสนอผลการศึกษาใหเหมาะสมกับคําถามวิจัยมากขึ้น เปาหมายหลัก 

คอื ผูเขาอบรมจะสามารถวเิคราะหขอมูลของตนเองไดหลังจากฝกอบรมไปแลว    

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักถึงความสําคัญในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

บริการเภสัชกรรมโดยนําความรูดานระบาดวทิยาดานยาและสถติิมาใช จงึไดรวมมอืกับคณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยของรัฐ

อีก 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และสํานักบริหารการ

สาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุม   เชิงปฏิบัติการฯ น้ีขึ้น                    

เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการจัดการขอมูลและการวเิคราะหทางสถิตท่ีิจําเปนดานเภสัชศาสตร ในโรงพยาบาล สถานบริการ

พยาบาลและหนวยงานตางๆ  

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารวมประชุมฯ ไดรับประโยชน ดังน้ี 

 1.   มคีวามสามารถในการจัดการขอมูลทางเภสัชศาสตรเพื่อการวเิคราะหขัน้พื้นฐานได 

 2.  มคีวามสามารถในการเลอืกสถติท่ีิเหมาะสมเพื่อการวเิคราะหขอมูลขัน้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร 

 3.  มคีวามสามารถในการวเิคราะหขอมูลขัน้พื้นฐานทางเภสัชศาสตรได 

 4.  มคีวามสามารถในการนําเสนอผลการวเิคราะหขัน้พื้นฐานไดอยางเหมาะสม 

 



  
เปาหมาย/ผูเขารวมประชุม  รวมประมาณ 60 คน ประกอบดวย  

  1. หัวหนาฝายเภสัชกรรมและเภสัชกรโรงพยาบาล  

  2. เภสัชกรท่ีสนใจ ในหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

  3. คณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

  เภสัชกรผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ คร้ังน้ี สามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทาง   

เภสัชศาสตร (CE-credit) ไดประมาณ 36 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยผูเขารวมการประชุมฯ จะตองลง

ช่ือครบถวนทุกหัวขอกําหนดการประชุมเชิงปฏบิัตกิารฯ 

  การประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ คร้ังน้ี  ถอืเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรม

คลินิก สาขาการจัดการเภสัชกรรม และสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวาง     

คณะเภสัชศาสตร 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข       

และจัดเปนวิชาเลือกของหลักสูตรฯ ดังนั้น จะไมสามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร               

(CPE-credit) ได  ในกรณตีอไปน้ี 

  1.  ผู เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คร้ังน้ี  มีการลงทะเบียนวัดผล/ประเมินผลดวย เพื่อนับสะสมเปน        

หนวยกิตของวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก สาขาการจัดการเภสัชกรรม และสาขาเภสัชศาสตร

สังคมและการบริหาร ไดตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ   

  2.  เภสัชกรท่ีมีสถานะเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ หรือเภสัชกรผูสมัครเขาการรวมประชุมฯ    

ท่ีขอใชสทิธ์ิในนามนักศึกษาบัณฑติศึกษา 

   ภายหลังการประชุมเชิงปฏบัิตกิารฯ ผูท่ีตองการใหนับการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ คร้ังน้ี เปนหนวยกิตสะสมของ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก สาขาการจัดการเภสัชกรรม และสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร     

คณะเภสัชศาสตรของมหาวทิยาลัยท่ีรวมโครงการฯ จะตองเขารับการประเมนิตามท่ีจะแจงใหทราบตอไป 

ระยะเวลาและสถานที ่  ระหวาง 10-14  มถิุนายน  2562 

          ณ  โรงแรมอิมพเีรียล แมปง เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม    

รูปแบบการประชุม   การบรรยาย   

   การวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร STATA version 14.0 

วทิยากร   

1. รองศาสตราจารย ดร. จรณติ แกวกังวาล สังกัด  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวทิยาลัยมหดิล  

2. อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรือนกอน สังกัด  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

3. ผูชวยศาสตราจารย ภก. ยงยุทธ เรือนทา สังกัด  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4. อาจารย ภก. ศิรยุทธ  พัฒนโสภณ สังกัด  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ   

1.    ผูเขารวมประชุมสามารถเพิ่มพูนองคความรูและพัฒนาความเขมแขง็ทางวชิาการใหมากขึ้นเพื่อรองรับกับการ 

      ปฏบัิติภาระงานตามภารกจิและพันธกจิของหนวยงาน 

2.   ผูเขารวมประชุมมคีวามรู ทักษะ และความม่ันใจในการวเิคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตรมากย่ิงขึ้น 

3.   ผูเขารวมประชุมสามารถสามารถพัฒนางานวจิยัจากงานประจําได 

 



  
หนวยกิตการศกึษาตอเนือ่ง      เทากับ  36 หนวยกติการศึกษาตอเนื่อง 

รหัสกจิกรรม                         1003-2-000-007-06-2561 

 

วธิกีารเขารวมประชุมฯ 

1. การสมัคร ผูสนใจโปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  Download ใบสมัคร  และสัครออนไลน   ไดที่   

                           www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 

�….ตั้งแตบัดนี้ จนถงึวันศกุรท่ี  24  พฤษภาคม  2562... 

2. การลงทะเบยีน 

   คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ คนละ 5,500.-บาท (หาพันหารอยบาทถวน)   ภายในวันศุกรท่ี 24 

  พฤษภาคม 2562  สมัครพรอมชําระเงนิคาลงทะเบียนประชุมฯ  ลวงหนา     โดยโอนเงนิเขาบัญชี       

  ออมทรัพย  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  สาขาถนนสุเทพ  ช่ือบัญชี  งานเครือขายวชิาการ            

          เลขท่ีบัญชี   521-0-32957-7    หากสมัครและชําระคาลงทะเบียนหลังกําหนด  (หลังวันศุกรท่ี  

            24 พฤษภาคม 25621)  คาลงทะเบียน 6,000.-บาท (หกพันบาทถวน) 

  กรุณาสําเนา  และ/หรือ  scan   หลักฐานใบโอนเงนิ   และเขยีนชื่อ/นามสกุล/หนวยงานตนสังกัด   

  ของผูสมัครท่ีชัดเจนกํากับแจงผานระบบการรับสมัครออนไลน ไดท่ี www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 

  นักศึกษาบัณฑติศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาเภสัชกรรมคลนิิก สาขาการจัดการเภสัชกรรม   

  และสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารของมหาวทิยาลัยในความรวมมอืจะไดรับสทิธิ ลดหยอน  

  คาลงทะเบียนฯ กึ่งหน่ึงของอัตราปกติ 

 

หมายเหตุ   ไมรับชําระคาลงทะเบียนประชุมเชิงปฏบัิติการฯ ลวงหนาดวย  ดราฟ  เช็ค  ไปรษณยีธนาณัติ 

 ใหนําหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดง เพื่อตรวจสอบและขอรับใบเสร็จรับเงินในวันประชุมฯ             

(วันจันทรท่ี 10 มถิุนายน 2562) 

 ผูเปนขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ จากตนสังกัดไดตามสิทธ์ิและตามระเบียบ

ของทางราชการ 

 ผูสนใจโปรดแจงการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ไดท่ี  www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 

และผูจัดประชุมฯ ขอสงวนสิทธ์ิการสมัครใหสําหรับผูสนใจ 60 คนแรก ท่ีแจงการสมัครและชําระ

คาลงทะเบียนมากอนลวงหนา และจะไมจดัประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กรณีท่ีมีผูสนใจสมัครเขารวมประชุมฯ 

นอยกวา 30 คน 

 ผูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนประชุมชําระลวงหนาไมวากรณีใดๆ ยกเวน             

ไมจัดการประชุมฯ 

 กรณีท่ีผูสมัครไมสามารถมาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดวยตนเอง สามารถสงผูแทนมาเขารวมประชุมเชิง

ปฏบัิติการฯ ได ท้ังน้ี โดยผูสมัครจะตองประสาน/แจงใหหนวยงานผูจัดทราบลวงหนากอนเร่ิมงานประชุมฯ 

1 สัปดาห 

 ใหผูเขาประชุมเชิงปฏบัิติการฯ นํา Notebook มาดวย 

 ผูเขาประชุมฯ ท่ีประสงคจะสํารองหองพัก โปรดติดตอแจงการสํารองหองพักไดโดยตรงกับโรงแรมอิมพี

เรียล แมปง เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบฟอรมการจองหองพักท่ีโรงแรมฯ กําหนดให ซึ่ง

สามารถ Download เว็บไซด www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 

 

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

	หลักการและเหตุผล

