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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจําปงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 29/2565 

เรื่อง แนวทางและการจัดการใหมในการบรบิาลเภสัชกรรม 

(New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care) 

ระหวางวันท่ี 13 – 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม และแบบออนไลน 
 

ช่ือโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งท่ี 29/2565 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม 

ในการบริบาลเภสชักรรม  (New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care) 

ผูรับผิดชอบโครงการ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หลักการและเหตุผล 

งานเภสัชกรรมคลินิกเปนงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ท่ีเนนการนําความรูและวิชาการทาง 

ดานเภสัชกรรมมาดูแลผูปวย จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเภสัชกรจะตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริบาลทาง 

เภสัชกรรม และนําแนวทางและการจัดการใหมท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ รวมถึงแนวทางปจจุบันมาประยุกตใช               

เพ่ือมุงใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใชยาสูงสุดในผูปวยโดยเฉพาะผูปวยในกลุมเปราะบาง หรือ             

ผูท่ีเจ็บปวยดวยโรคสําคัญท่ีเปนปญหาทางสาธารณสุขในปจจุบัน  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักถึงความสําคัญในดานการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยจึงได

รวมมือกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

สาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง แนวทางและการจัดการใหมในการบริบาล 

เภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care) นี้ ข้ึน เ พ่ือสงเสริมใหคณาจารยและ 

เภสัชกรผูประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ไดเพ่ิมพูนทักษะ องคความรูดานวิชาการสมัยใหม สามารถนําองคความรู

ท่ีไดรับ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา หนวยงาน/องคกรการสาธารณสุขไดแก โรงพยาบาล 

สถานบริการพยาบาลตาง ๆ และกับผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

วัตถุประสงค: เพ่ือใหผูเขารวมประชุม 

1. มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการแกไขปญหาทางการรักษาในโรคสําคัญตาง ๆ  

2. สามารถคนควา วิเคราะหขอมูลทางวิชาการท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใหการบริบาลทางเภสัชกรรม            

ท่ีเหมาะสม  



2 

 

เปาหมาย/ผูเขาประชุม รวมประมาณ 250 คน  ประกอบดวย :-   

1. เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอ่ืนท่ีสนใจ 

2. คณาจารย จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
 

  การประชุมฯ ครั้งนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก 

ซ่ึ ง เปนโครงการความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร  4 มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักบริหารการสาธารณสุข  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ผูท่ีเขารวมประชุมฯ ในครั้งนี้และลงทะเบียนวัดผล/

ประเมินผล จะสามารถนับสะสมหนวยกิตเปนหนวยกิตของวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก 

(วิชาหัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร) ได 2 หนวยกิต และสามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทาง

เภสัชศาสตร (CPE Credit)  ไดประมาณ ...... หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 

ระยะเวลาและสถานท่ี ระหวางวันท่ี 13 – 17 มิถุนายน 2565 

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม (จํากัดจํานวนไมเกิน 50 คน) และ 

ในรูปแบบออนไลน (ไมจํากัดจํานวน)  

รูปแบบการประชุม การบรรยาย การอภิปราย/ถกแถลง และซักถาม 

  ภายหลังการประชุมฯ ผูท่ีตองการใหนับการประชุมฯ ครั้งนี้ เปนหนวยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาโท 

สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ของมหาวิทยาลัยท่ีรวมโครงการ จะตองทํารายงานและเขารับ 

การประเมินตามท่ีจะแจงใหทราบตอไป 

วิทยากร   

1. ศ.ดร.ภญ.สมฤทัย  วัชราววิัฒน สังกัด คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ สังกัด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. อ.นพ.กฤษณ ลีมะสวัสดิ์   สังกัด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. รศ.ดร.ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท ขาราชการบํานาญ 

5. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นวิัฒนนันท    สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. รศ.ภญ.ปาจรีย ศรีอุทธา สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. รศ.ดร.ภก.สุระรอง  ชินวงศ สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. ผศ.ภญ.เดือนกาญจน สุทธิเวทย สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9. ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. รศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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11. ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร นิ่มวรพันธุ สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12. อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยูดี สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

13. ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ ศิริจันทรชื่น สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14. รศ.ดร.ภก.วสันต  กาติ๊บ สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

15. อ.ดร.ภก.วันชนะ  สิงหหัน สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

16. อ.ดร.ภก.ภัทรพันธ  สุขวุฒิชัย สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

17. ผศ.ดร.ภญ.เรวดี  เจนรวมจิต สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18. อ.ภญ.จันทรนภัสสร  ธราวิจิตรกุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

19. อ.ดร.ภญ.สุธินี  แตโสตถิกุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

20. อ.ดร.ภก.จักรพันธ อยูดี สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

21. อ.ดร.ภก.ณัฐพงศ ทิตยวงศ สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

22. อ.ภญ.วรชยา เปงธินา สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

23. ผศ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุน สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

24. ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25. ภญ.ธนภรณ วงศนาวา สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ผูเขารวมประชุมฯ เกิดทักษะและไดรับองคความรูทางวิชาการดานการบริบาลเภสัชกรรม และสามารถ

นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติ พัฒนางาน พัฒนาศักยภาพใหมีความเขมแข็งข้ึน  

2. ผูเขารวมประชุมฯ เกิดความม่ันใจ สามารถปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน               

ในการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยแตละรายเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา  

วิธีการเขารวมประชุม 

1. การสมัคร ผูสนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม Download ใบสมัคร และสมัครออนไลนไดท่ี 
https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 

2. การลงทะเบียน 

• คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ ภายในวันศุกรท่ี 3 มิถุนายน 2565 
o แบบออนไลน คนละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถวน)  
o แบบ on-site คนละ 5,500.- บาท (หาพันหารอยบาทถวน)  

• คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ หลังจากวันศุกรท่ี 3 มิถุนายน 2565 
o แบบออนไลน คนละ 3,500.- บาท (สามพันหารอยบาทถวน) 
o แบบ on-site คนละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถวน) 

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/
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• สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนประชุมฯ ลวงหนา โดยโอนเงินเขา 

บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ 

ช่ือบัญชี งานเครือขายวิชาการ เลขท่ีบัญชี  521-0-32957-7 

• กรุณาสําเนา และ/หรือ scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หนวยงานตนสังกัดของ

ผูสมัครท่ีชัดเจนกํากับสงมาพรอมกับใบสมัครดวย    

หมายเหตุ  

• ไมรับชําระคาลงทะเบียนประชุมฯ ลวงหนาดวย ดราฟ เช็ค ไปรษณียธนาณัติ 

• ใหนําหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดง เพ่ือตรวจสอบและขอรับใบเสร็จรบัเงินในวนัประชุม  

• ผูเปนขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ จากตนสังกัดไดตามสิทธิ์และตาม

ระเบียบของทางราชการ 

• ผูจัดประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ใหสําหรับผูสนใจท่ีแจง การสมัครและชําระคาลงทะเบียนมากอนลวงหนา 

• ผูจัดประชุมฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนประชุมชําระลวงหนาไมวากรณีใด ๆ ยกเวนไมมีการจัด

ประชุม 

• กรณีท่ีผูสมัครไมสามารถมาประชุมดวยตนเองสามารถสงผูแทนมาเขารวมประชุมฯ ได ท้ังนี้ ผูสมัคร

จะตองประสาน/แจงใหหนวยงานผูจัดทราบลวงหนากอนเริ่มงานประชุม 1 สัปดาห 

  


