
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 31/2565 เรื่อง  

Basic excel and/or database เพ่ือการจัดการขับเคล่ือนและแกปญหาความเส่ียงในระบบยาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ รุนท่ี 2 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอรท เชียงใหม 

ช่ือโครงการ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 31/2565 เรื่อง Basic excel 

and/or database เพ่ือการจัดการขับเคลื่อนและแกปญหาความเสี่ยงในระบบยาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุนท่ี 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ   

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สัดสวนปริมาณงาน 

1. ภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม 50 เปอรเซ็นต 

2. ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม 50 เปอรเซ็นต 

หลักการและเหตุผล 

สถานการณระบบยาของประเทศไทยตองการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดานยาท่ีดี เพ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการและพัฒนาดานสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  

ชวยปรับปรุง ระบบการทํางานทุกกระบวนการในระบบยาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน หนวยงานในระบบสุขภาพ

ในประเทศไทยไดเริ่มมีการประยุกตใชระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแลว 

องคกรดานสุขภาพตองสรางความม่ันใจในระบบการจัดการดานยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และไดผล 

พรอมท้ังการมียาท่ีมีคุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย ตั้งแตการวางแผน ทรัพยากร และการจัดการประเมิน

และปรับปรงุระบบบรหิารจัดการ ดานยาเปรียบเทียบกับเปาประสงคของระบบ การเก็บและสํารองยา รูปแบบ

หรือระบบตาง ๆ ท่ีอาจจะแตกตางไปตามบริบทของแตละโรงพยาบาล 

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS, Hospital Information Systems) เปนหนึ่งในระบบการจัดการ

โรงพยาบาล (Hospital Management System, HMS) ท่ีชวยในการจัดเก็บ จัดการ และสงตอขอมูลจํานวน

มากท้ังจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล ใหผูบริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ของโรงพยาบาลได

อยางคุมคา เพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานและการรักษาผูปวยไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย 

ขอมูล (Data) ท้ังหมดภายในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลถูกจัดเก็บเอาไวในระบบ เชน ขอมูลประวัติ

ผูปวย ขอมูลทางการแพทย ขอมูลจากหองปฏิบัติการ ขอมูลเก่ียวกับยา เปนตน การบริหารขอมูลจํานวนมากท่ี

เก่ียวของกับการลงบันทึก การจัดเก็บขอมูล หรือสรุปรายงาน เปนงานท่ีใชเวลาคอนขางมาก โดยเฉพาะใน

องคกรขนาดใหญท่ีมีการบันทึกและใชงานขอมูลจํานวนมาก วิธีการบันทึกขอมูลแบบด้ังเดิมหรือ Manual  

ก็ทําใหมีโอกาสเกิดความผิดพลาดของการจัดการขอมูลเกิดข้ึน รวมไปถึงการทํางานรวมกันภายในองคกรก็จะ

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0015
https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0015
https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0015
https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0015
https://1stcraft.com/th/what-is-healthcare-system/
https://1stcraft.com/th/what-is-healthcare-system/
https://1stcraft.com/what-is-lis-system/
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เปนไปอยางลาชา ปญหาท่ีพบคือมาตรฐานดานขอมูลยาตาง ๆ และการออกแบบระบบขอมูลรวมกันเพ่ือชวย

ใหสามารถสื่อสารตรงกัน เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนไดอยางไรรอยตอ ลดความซํ้าซอนและภาระงานในการเก็บ

และ clean ขอมูล ใชประโยชนจากขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น การพัฒนาเภสัชกรจึงมีความ

จําเปนท้ังจํานวน ความรู และทักษะท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและ

ระบบยา 

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเภสัชกรเขาใจหลักการพ้ืนฐานดาน

สารสนเทศศาสตร และพัฒนาทักษะดานสารสนเทศศาสตรใหสามารถวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)  

ดวยโปรแกรมในชุด Microsoft Office ท่ีมีความสามารถในดานการสรางตาราง การคํานวณ การวิเคราะห  

การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ เพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงาน สําหรับพัฒนาวิธีการรักษาผูปวยให

รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหผูเขาประชุมสามารถออกแบบฐานขอมูล เพ่ือใชจัดเก็บขอมูลตามขอบเขตของปญหาได 

2. เพ่ือใหผูเขาประชุมไดเรียนรูการใช excel เพ่ือจัดการขอมูลเพ่ือนําเสนอการแกไขและพัฒนาการ

ทํางาน จากชุดขอมูลจริง  

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมประชุม  

 เภสัชกร ไมเกิน 40 คน  

รูปแบบการประชุม   

การบรรยายจากวิทยากรและการเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจากสื่อการเรียนออนไลน การอภิปราย 

และปฏิบัติการ 

วิทยากร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพาณิชย    สังกัด โรงพยาบาลบานหม่ี 

4. ภก.ปยวัฒน ดิลกธรสกุล   สังกัด โรงพยาบาลอมกอย 

5. ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข   สังกัด โรงพยาบาลกําแพงเพชร 

6. ภก.ปฐวี เดชชิต   นักวิจัยอิสระ 

7. ภญ.พัชราวัลย มีศิลป   นักวิจัยอิสระ 

8. ภก.เวโรจน เหลาโภคิน   นักวิจัยอิสระ 

ระยะเวลา   

รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอรท เชียงใหม 
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ระยะเวลาอบรมรวม 30 ชั่วโมง โดยประกอบดวยการบรรยายจากวิทยากร การศึกษาจากสื่อออนไลน

การอภิปราย และการฝกปฏิบัติงานดวยชุดขอมูลของตนเองภายใตคําแนะนําจากทีมวิทยากรท่ีปรึกษา 

รายละเอียดดังนี้ 

หัวขอบรรยาย จํานวนช่ัวโมง 

การจดัการระบบยา และความเขาใจพ้ืนฐานของขอมูลสารสนเทศทางสุขภาพท่ีสําคัญ 3 

Microsoft Excel พ้ืนฐาน 

• องคประกอบพ้ืนฐานของ Excel  

• การเขียนสูตรและ องคประกอบของสูตร และการตรวจสอบความผิดพลาดของสูตร  

• ฟงกชั่น-เครื่องมือพ้ืนฐาน และการใชคียลัดตางๆ เพ่ือใหทํางานเร็วข้ึน 

• Data Validation  และ การทํา Drop down List 

• การใชฟงกชั่นกลุม Logic เง่ือนไข 

21 

การจัดการขอมูลดวยชุดขอมูลจากงานประจําของตนเอง และนําเสนอแลกเปลี่ยนผลการ

จัดการขอมูลระหวางกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน 

ในข้ันตอนการสมัคร โปรดระบุปญหาดานการจัดการขอมูล พรอมท้ังรายละเอียดท่ีชัดเจน 

เชน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยา การจัดทํารายงานประวัติ

ผูปวยโควิดเพ่ือรายงานติดตามสถานการณประจําวัน การจัดการสินคาคงคลัง  

6 

รวม 30 

 (หมายเหตุ : เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

1. ผูเขารวมประชุมสามารถใช Excel เปนเครื่องมือสําหรับจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลตามขอบเขตของ

ปญหาในงานระบบยาได 

2. ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานระบบยาและการแกปญหา 

 เภสัชกรผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร (CPE-credit) ไดประมาณ 26 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ท้ังนี้ โดยผูเขารวมการประชุมฯ 

จะตองลงชื่อครบถวนทุกหัวขอกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปนโครงการความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร 4 มหาวิทยาลัย 

คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถือเปน Continuing 

Education และไมเปนรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ดังนั้น จะไมสามารถขอใชสิทธิ์ลด

คาธรรมเนียมการเขารวมประชุมในนามนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรืออาจารยในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

https://www.thepexcel.com/mistake-is-normal/
https://www.thepexcel.com/basic-data-validation/
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วิธีการเขารวมประชุมฯ  
1.  การสมัคร ผูสนใจสามารถดาวนโหลดสมัครหนังสือเชิญประชุมฯ และเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมสมัคร 
     ออนไลนไดท่ี https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 

2.   การลงทะเบียน 
เภสัชกรและผูสนใจ สมัครเขารวมการอบรมพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนประชุมลวงหนา โดยโอนเงิน

เขา บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ช่ือบัญชี งานเครือขายวิชาการเลขท่ี
บัญชี 521-0-32957-7 

• รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สมัครและชําระคาลงทะเบียนภายใน 5 มิถุนายน 2565 
คาลงทะเบียนคนละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถวน) 
สมัครและชําระคาลงทะเบียนหลังจาก 5 มิถุนายน 2565 
คาลงทะเบียนคนละ 6,500.-บาท (หกพันหารอยบาทถวน) 

กรุณาสําเนา และ/หรือ scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หนวยงานตนสังกัด 
ของผูสมัครท่ีชัดเจนกํากับแจงผานระบบการรับสมัครออนไลน ไดท่ี https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th
เนื่องจากการประชุมฯ นี้ ถือเปน Continuing Education และไมเปนรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตร-
มหาบัณฑิต ดังนั้น นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก สาขาการจัดการ 
เภสัชกรรม และสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ของมหาวิทยาลัยในความรวมมือ จะไมสามารถขอใช
สิทธิ์ลดคาธรรมเนียมการเขารวมประชุมฯ ในนามนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรืออาจารยในหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

หมายเหตุ  

• ไมรับลงทะเบียนหนางาน  

• ไมรับชําระคาลงทะเบียนประชุมลวงหนาดวยดราฟ เช็ค ไปรษณียธนาณัติ และการฝากเงินระบบ 

ADM  

• ขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ จากตนสังกัดไดตามสิทธิ์และตามระเบียบ

ของทางราชการ   
• ผูจัดประชุมจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนประชุมชําระลวงหนาไมวากรณีใด ๆ กรณีท่ีผูสมัครไมสามารถ

มาประชุมดวยตนเองสามารถสงผูแทนมาเขารวมประชุมได ท้ังนี้ โดยผูสมัครจะตองประสาน/แจงให

หนวยงานผูจัดทราบลวงหนากอนเริ่มงานประชุม 1 สัปดาห  
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