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หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) 

Certificate in Pharmacy (Oncology Pharmaceutical care) 

โครงการร่วมระหว่างภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฝ่ายเภสัชกรรม และ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

1. ชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Certificate short course training program in pharmaceutical care 
2.ชื่อประกาศนียบัตร 
 ชื่อภาษาไทย   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   Certificate in Pharmacy (Oncology Pharmaceutical care) 
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 3.1 วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทย 
 3.2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3.3 ฝ่ายเภสัชกรรม และ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

4.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลังสูตร 

โรคมะเร็งเป็นปัญหาส าคัญอันดับต้นต่อระบบสาธารณสุขของทั่วโลก ท าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ว่าในช่วงปี 2007-2030 จะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย

โรคมะเร็งทั่วโลกเพ่ิมขึ้นจาก 7.9 ล้านคนเป็น 11.5 ล้านคน และมีผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็งทั่วโลกเพ่ิมขึ้นจาก 11.3 

ล้านคนเป็น 15.5 ล้านคน ส าหรับประเทศไทยพบว่าในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 64,000 รายต่อ

ปีและมีการเสียชีวิตปีละประมาณ 30,000 ราย ปัจจุบันพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกสูงกว่า

โรคหัวใจและอุบัติเหตุติดต่อกันมาหลายปีและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 

การรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งแบ่งออกได้ 3 ชนิดได้แก่ การผ่าตัด (Surgery) การฉายรังสี 

(Radiotherapy) และการให้ยาเคมีบ าบัด (Chemotherapy) ซึ่งได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดหรือยับยั้งการด าเนินของโรคไม่ให้ลุกลามได้ แต่การตัดสินใจให้การ
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รักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะของผู้ป่วยเป็นส าคัญ เป็นเหตุให้มีการปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วย

มะเร็งจากเดิมที่มุ่งเน้นรักษาเฉพาะตัวโรค (disease-focus approach) เป็นการมุ่งเน้นที่จะเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วย (patient-focus approach) โดยรวมการรักษาแบบสนับสนุน (supportive care) เพ่ือลดหรือป้องกันการ

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งด้วย  

การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษามะเร็งซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งการใช้

เป็นการรักษาหลักหรือร่วมกับการรักษาวิธีอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา ยาเคมีบ าบัดเป็นยาที่มีอันตราย

ต่อเซลล์ มีช่วงการรักษาที่แคบ (narrow therapeutic) และมีการให้ยาที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีโอกาสในการเกิด

ปัญหาจากการใช้ยา (drug-related problem, DRP) ได้ง่าย โดยเฉพาะการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา 

(adverse drug reaction) ที่สามารถเกิดได้แม้ว่าระดับยาอยู่ในช่วงการรักษา การศึกษาพบว่าอุบัติการณ์การเกิด

อาการไม่พึงประสงค์จากยาสูงถึงร้อยละ 74.3 โดยที่อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นนี้ร้อยละ 88 สามารถท านายการ

เกิดได้และร้อยละ 47.8 สามารถป้องกันได้ เภสัชกรจึงมีหน้าที่ส าคัญในงานบริการเภสัชกรรม ซึ่งได้แก่ การเตรียม

ยาเคมีบ าบัด หรือยาที่มีพิษต่อเซลล์ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรม

โดยมีหน้าทีจัดหาเตรียมยาและเก็บรักษายาให้ได้คุณภาพ เพ่ือผู้ป่วยเฉพาะราย และ  นอกจากนี้เภสัชกรยังมี

บทบาทในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยมุ่งที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สูงสุด ทั้งนี้โดยยึดถือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลักส าคัญ 

ด้วยความตระหนักในความส าคัญของบทบาทเภสัชกรดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชา

อายุรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นความส าคัญของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความ

ช านาญ ในการบริบาลทางเภสัชกรรมนอกเหนือจากหน้าที่ในการเตรียมยาเคมีบ าบัดดังที่กล่าวมาในข้างต้น จึงได้

ร่วมมือ จัดท าหลักสูตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (ผู้ป่วยมะเร็ง) เป็นหลักสูตร

ภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงาน

บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และก าหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยเคมีบ าบัด และคลินิก

ผู้ป่วยนอกส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการบริบาลผู้ป่วยที่ได้รับ

ยาเคมีบ าบัด โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความช านาญในการบริบาลผู้ป่วย 

ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกบนหอผู้ป่วยเคมีบ าบัด และคลินิกผู้ป่วยนอกส าหรับ

ผู้ป่วยมะเร็ง  รวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ โดยมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ก ากับอย่างใกล้ชิด การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

จะเน้นเรื่อง กลไกการเกิดโรค และการบริบาลด้วยยาเคมีบ าบัด โดยใช้กิจกรรม Pharmacotherapy 
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Consultation และ Drug Information Services เป็นกลไกหลักในการเรียนการสอน เภสัชกรมีโอกาสที่จะท า

วิจัย (Research Projects) ให้ความรู้ด้านยา ( In-service) แก่บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ เช่น แพทย์ และ 

พยาบาล ตลอดจนการใช้ Evidence-Based Medicine มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย หลักสูตรนี้เน้นถึงการท าให้ผู้เข้า 

อบรมเข้าใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพ่ือที่จะสามารถน าไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่มการบริบาลทาง

เภสัชกรรมได้จริงเมื่อจบหลักสูตรการอบรม 

5. วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เภสัชกรได้ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งบนหอผู้ป่วยเคมีบ าบัด 

และคลินิกผู้ป่วยนอกส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการบริบาล
ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดังนี้ 

1. ให้เภสัชกรมีความพร้อมในส่วนของยาเคมีบ าบัด ได้แก่ ด้านเภสัชวิทยา ฤทธิ์ในการท าลายเซลล์มะเร็ง 
พิษท่ีเกิดจากการใช้ยา ขนาดยา และวิธีการบริหารยา 

2. ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาเคมีบ าบัดแบบสูตรผสมให้เภสัชกรได้ประยุกต์ใช้ความรู้
จากการเตรียมผสมยาเคมีบ าบัด และหลักในการบริหารยา มาช่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยมะเร็ง 

3. ให้เภสัชกรเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัย ขอบเขตของโรคมะเร็ง (Cancer 
Research) ตลอดจนการประเมินยาใหม่ที่จะถกูน ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 

6. ก าหนดการเปิดอบรม 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของ

การฝึกปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ดังนั้นการอบรมในแต่ละรอบจะรับสมัครผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 คนต่อรอบ โดยมีรอบการอบรมในแต่ละปี ดังนี้ 

รอบการอบรมที่             ระยะเวลาการอบรม 

1 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 

2 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 

3 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 

6.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม 
ผู้ที่จะเข้าอบรมควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นเภสัชกรประจ าโรงพยาบาล 

     2. เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะเวลา 2 ปี                                        
ก่อนจะสมัครเข้ารับการอบรม 

     3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน 
     4. เป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีความสนใจในงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
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7. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6.1 สามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่มีการสอบคัดเลือก อย่างไรก็ตาม               

จะรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพียง 2 คนในแต่ละรอบ หากมีผู้สนใจมากกว่า 2 คนต่อรอบ คณะกรรมการ           
จะด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ความพร้อมของโรงพยาบาลต้นสังกัด และแผนการ
ด าเนินงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็งของเภสัชกรผู้ที่จะเข้าอบรม 

วิธีการเข้าร่วมอบรมฯ 

      7.1 การสมัคร  

• ผู้สนใจโปรดแจ้งความจ านงไปยัง ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาควิชาบริบาล                    
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mail : pctccmu@gmail.com            
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (053) 941515, โทรสาร (053) 944390 

• เอกสารรายละเอียดการสมัครได้ที ่: https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/conference.php 
  7.2 การลงทะเบียน  

•  ค่าลงทะเบียนภาคปฏิบัติ จ านวน 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สมัครพร้อมช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี “ศูนย์ฝึกอบรมการ
บริบาลทางเภสัชกรรม” เลขที่บัญชี 521-0-61422-0 

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

  หมายเหตุ  

• ไม่รับช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าด้วย  ดร๊าฟ  เช็ค  ไปรษณีย์ธนาณัติ 

•   ขอรับใบเสร็จรับเงินในวันแรกของการอบรมฯ ภาคปฏิบัติ ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า
กรุณาติดต่อที่ Email: pctccmu@gmail.com 

•   ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

•   ผู้สนใจโปรดแจ้งความจ านงพร้อมส่งแบบตอบรับและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบุ ไปยังหน่วยงาน
ผู้จัดโครงการฯ โดยด่วน และผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ส าหรับผู้สนใจที่แจ้ง การสมัครและ
ช าระค่าลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้า 

•   ผู้จัดโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ  
   การออกประกาศนียบัตรโดยสภาเภสัชกรรม 
             ค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตร 500 บาท เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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8.โครงสร้างหลักสูตร 
8.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม   16 สัปดาห์ 
8.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   16 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

8.2.1 ภาคทฤษฎี     2 หน่วยกิต  
8.2.2 ภาคปฏิบัติ     14 หน่วยกิต 

8.3 แผนการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  
8.3.1 ภาคทฤษฎี จ านวน 2 หน่วยกิต คิดเป็นการบรรยาย 30 ชั่วโมง โดยมีการบรรยายครอบคลุมเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ 

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง) ภาคปฏิบัติ 15 หน่วยกิต (450 ชั่วโมง) 
หัวข้อการบรรยาย ชั่วโมง วิทยากรบรรยาย 

1. ระบบการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยในและผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

- ขั้นตอนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

- ระบบการติดตามและส่งต่อการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยในและผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

- ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการบันทึกกิจกรรม
และภาระงานในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

3 ภก.ธนพงศ์ ชัยณกุล 
ภญ.วิฬารัตน์ ไสยรัตน์ 
ภญ.จารุกมล  คันธวงศ์ 

2. ยาต้านอาเจียน ยาป้องกันและรักษาอาการแพ้ระหว่าง
ได้รับยารักษาโรคมะเร็ง ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว 

3 ผศ.ดร.ภญ.บันฑิตาภรณ์  ศิริจันทร์ชื่น 

3. ยาบรรเทาปวด การรักษาเพ่ือประคับประคองและบรรเทา
อาการของผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต 

3 อ.ภก.จักรพันธ์  อยู่ดี 

4. เภสัชบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 3 อ.ภก.จักรพันธ์  อยู่ดี 

5. เภสัชบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี 3 อ.ภก.จักรพันธ์  อยู่ดี 

6. เภสัชบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 3 อ.ภก.จักรพันธ์  อยู่ดี 

7. เภสัชบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งปอด 3 ผศ.ดร.ภญ.บันฑิตาภรณ์  ศิริจันทร์ชื่น 
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หัวข้อการบรรยาย ชั่วโมง วิทยากรบรรยาย 

8. เภสัชบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร 3 ผศ.ดร.ภญ. นราวดี  เนียมหุ่น 

9. เภสัชบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งอัณฑะ มะเร็งต่อมลูกหมาก 3 อ.ภก.จักรพันธ์  อยู่ดี 

10. การพัฒนาคุณภาพการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
มะเร็งผ่านกระบวนการท างานวิจัยจากงานประจ า 

3 อ.ภก.จักรพันธ์  อยู่ดี 

ผศ.ดร.ภญ.บันฑิตาภรณ์  ศิริจันทร์ชื่น 

ผศ.ดร.ภญ. นราวดี  เนียมหุ่น 

ภญ.จารุกมล  คันธวงศ์ 

รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

 

8.3.2 ภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต คิดเป็นจ านวนที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน 420 ชั่วโมง 
- การให้บริบาลผู้ป่วยจริงควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ณ สถานที่ หอผู้ป่วยเคมีบ าบัด และคลินิกผู้ป่วย
นอกส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยกิจกรรมประจ าวันประกอบด้วย 

เวลา กิจกรรม 
8.00 - 9:00 น. ทบทวนข้อมูลผู้ป่วยประจ าวัน 
9:00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยข้างเตียงร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (ward round) ร่วมกับกิจกรรมการให้

บริบาลทางเภสัชกรรมดังนี้ 
- จัดท าการประสานรายการยา (medication reconciliation) ในผู้ป่วยที่รับใหม่ 
- ให้ค าแนะน าปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและผู้ป่วยกลับบ้านข้างเตียง (drug counselling) 
- ประเมินและจัดท าเอกสารส าหรับผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug 

reaction) 
- บริการข้อมูลทางยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (drug information service) 

13.00 - 16.00 น. อภิปรายกรณีศึกษากับอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกร่วมกับด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ี
ก าหนด ได้แก่ 

- การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
- น าเสนอกรณีศึกษาจ านวน 4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- น าเสนอการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ จ านวน 4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
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- ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้าย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเขียนโครงร่างงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
เพ่ือน าเสนอก่อนการด าเนินโครงการจริง ณ หน่วยงานต้นสังกัด 

เพ่ือให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น 
การอบรมในแต่ละครั้ง จะรับเภสัชกรผู้เข้ารับการอบรม 2 คนต่อ 1 รอบการอบรม  

8.4 การวัดผลการฝึกอบรม 
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการการอบรมของหลักสูตรนี้  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์

การประเมิน โดยหลังจากผู้เข้าอบรมส าเร็จหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าอบรมจะถูกประเมินในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 8.4.1 การประเมินผลระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
 8.4.2 การจัดท าแฟ้มปฏิบัติงานส่วนตัว (portfolio) 
 8.4.3 การสอบข้อเขียน 

8.4.4 การสอบปฏิบัติ 
8.5 การส าเร็จการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการประเมินดังต่อไปนี้ 

8.5.1 ด้านเจตคติและความรับผิดชอบ ประเมินโดยการสังเกตุระหว่างการฝึกปฏิบัติงานและแฟ้ม
ประวัติส่วนตัว เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8.5.2. ด้านความรู้ ประเมินโดยการจัดสอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัยหรือปรนัย เพ่ือประเมินความรู้
เชิงลึกในส่วนของความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

8.5.3. ทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ประจ าแหล่งฝึก              
เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

หลังจากผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) จากสภาเภสัชกรรม 

9.หน่วยงานที่จัดด าเนินการฝึกอบรม 
9.1 ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9.2 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
9.3 หอผู้ป่วยเคมีบ าบัด และคลินิกผู้ป่วยนอกส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผู้ประสานงานการฝึกอบรม 

1. อ.ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



             หลกัสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ปว่ยมะเร็ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

8 
 

- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Oncology Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Oncology Pharmacotherapy 
-  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด 
- Board of Certified Oncology Pharmacy จาก Board of Pharmacy Specialties ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ภก.ธนพงศ์ ชัยณกุล 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ปัจจุบัน: เภสชักร (หัวหน้างานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ 
3. ภญ.จันทนี ถนอมศักดิ์เจริญ 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง) คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ปัจจุบัน: เภสชักร (งานผลิตยา หน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อ) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ 
4. ภญ.จารุกมล  คันธวงศ์ 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง) คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ปัจจุบัน: เภสชักร (งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ 
ผู้ฝึกอบรมหลัก 

1. อ.ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
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- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Oncology Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Oncology Pharmacotherapy 
- Board of Certified Oncology Pharmacy จาก Board of Pharmacy Specialties ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผศ.ดร.ภญ.บันฑิตาภรณ์  ศิริจันทร์ชื่น 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง) คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ผศ.ดร.ภญ. นราวดี  เนียมหุ่น 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ภญ.จันทนี ถนอมศักดิ์เจริญ 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง) คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ปัจจุบัน: เภสชักร (งานผลิตยา หน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อ) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ 
5. ภญ.จารุกมล  คันธวงศ์ 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง) คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ปัจจุบัน: เภสชักร (งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ 
9.4 วิทยากร 

- คณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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- แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10. แหล่งค้นคว้าข้อมูล (หนังสือ) 
10.1 สุภัสร์ สุบงกช, มานิตย์ แซ่เตียว, สุธาร จันทะวงศ์  .เภสัชกรรมปฏิบัติในโรคมะเร็ง Oncology 

Pharmacy Practice. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.  
10.2 DeVita VT. , Lawrence TS. , Rosenberg SA. , eds.  Cancer:  Principles and Practice of 

Oncology. 9th ed. Philadelphia, Pa: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 
10.3 DiPiro JT. , Talbert RL. , Yee GC. , Matzke GR. , Wells BG. , Posey M. , eds. 

Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. 9th ed. USA: McGraw-Hill Education; 
2014. 

10.4 Greer JP., Arber D., Forester J., Bertil MD., eds. Wintrobe’s clinical hematology. 13th 
ed. Philadelphia, Pa: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 

10.5 Rodgers GP.  and Young NS. , eds.  The Bethesda handbook of clinical hematology. 
3rd ed. Philadelphia, Pa: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2013.  

10.6 National comprehensive cancer network.  NCCN clinical practice guidelines in 
oncology (NCCN guildlines®). [online]. Available from http:// http://www.nccn.org 
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