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หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์) 

Certificate in Pharmacy (Internal Medicine) 

โครงการร่วมระหว่างภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฝ่ายเภสัชกรรม และ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

1. ช่ือหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care 
2.ชื่อประกาศนียบัตร 
 ชื่อภาษาไทย   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   Certificate in Pharmacy (Internal Medicine) 
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 3.1 วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทย 
 3.2 ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3.3 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 3.4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลังสูตร 

 เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความช านาญในการใช้ยา                  

การปฏิบัติงานของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพท าให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพและ                   

ความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา และเนื่องจากองค์ความรู้และทักษะด้านบริบาลทางเภสัชกรรมมี                           

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวและให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างเหมาะสม หลักสูตรฯ นี้จะเตรียม             

ความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรม

เชิงลึกโดยใช้พ้ืนฐานความรู้ด้านเภสัชบ าบัดบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ มีทักษะในการประยุกต์

ความรู้ด้านเภสัชบ าบัดในการวางแผน แก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาเพ่ือให้เกิดการใช้ยา

อย่างเหมาะสมทุกด้าน รวมทั้งข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ อาการไม่พึงประสงค์ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ยา

เพ่ือให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามสั่งได้โดยง่าย เพ่ือประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ิมคุณภาพและ
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ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรม ท าให้ประชาชนใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนในการให้ข้อมูลและการให้ค าปรึกษาเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม                  

และปลอดภัย แก่ผู้ป่วยและสหสาขาวิชาชีพ 

 หลักสูตร ฯ นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือที่จะสามารถน าไป

ปฏิบัติตลอดจนริเริ่มการให้บริการวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยได้จริงเมื่อส าเร็จ

หลักสูตรการอบรม เน้นการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) ในการดูแลผู้ป่วย ด้วย

ความตระหนักในความส าคัญของบทบาทเภสัชกร ในการดู แลผู้ ป่ วยดั งกล่ าว  คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ  เภสัชกร

ที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความช านาญในการดูแลผู้ป่วย จึงได้ร่วมมือจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์) Certificate in Pharmacy (Internal Medicine) หลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 

สัปดาห์  โดยมี เนื้ อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติ ง าน คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความอนุเคราะห์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ก าหนดให้เภสัชกรฝึก

ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความช านาญในการบริบาล

เภสัชกรรมในผู้ป่วยใน โดยหลักสูตรนี้มีนโยบายและยุทธศาสตร์สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวง

สาธารณสุข 

5. วัตถุประสงค ์เภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถ 
5.1 ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในโรคทางอายุรกรรมได้อย่างเหมาะสม    

 5.2 ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบื้องต้นได้ 

 5.3 สื่อสารและให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ยารวมถึงการปฏิบัติตัวระหว่างที่ใช้ยาดังกล่าว 

 5.4 ประเมินความน่าเชื่อถือและประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยได้

อย่างเหมาะสม 

 5.5 สื่อสารและท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการดูแลผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลและในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

 5.6 ริเริ่มและพัฒนาคุณภาพการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในโรคทางอายุรกรรมในหน่วยงานได้ 
 



             หลกัสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

3 
 

6. ก าหนดการเปิดอบรม 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของ

การฝึกปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ดังนั้นการอบรมในแต่ละรอบจะรับสมัครผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 คนต่อรอบ โดยมีรอบการอบรมในแต่ละปี ดังนี้ 

รอบการอบรมที่ ระยะเวลาการอบรม 

1 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 
 

 ** ขอแจ้งปรับระยะเวลาการฝึกอบรมใหม่  ** 

รอบท่ีอบรมฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
12 สัปดาห์ โรงพยาบาลต้นสังกัด 4 สัปดาห์ 

2 3 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565 3 มกราคม  - 31 มกราคม 2566 
3 1 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2566 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2566 
4 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566 28 สิงหาคม - 29 กันยายน 2566 

 

6.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม ผู้ที่จะเข้าอบรมควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เป็นเภสัชกรประจ าโรงพยาบาล 
  2. เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะเวลา    
2 ปีก่อนจะสมัครเข้ารับการอบรม 
  3. มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน 
  4. เป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีความสนใจในงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
7. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  
  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 สามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่มีการสอบคัดเลือก      
อย่างไรก็ตาม จะรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพียง 2 คนในแต่ละรอบ หากมีผู้สนใจมากกว่า 2 คนต่อรอบ 
คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ความพร้อมของโรงพยาบาลต้นสังกัด 
และแผนการด าเนินงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยในของเภสัชกรผู้ที่จะเข้าอบรม 

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 

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

•  ค่าลงทะเบียนภาคปฏิบัติ จ านวน 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สมัครพร้อมช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี  “ศูนย์ฝึกอบรม            
การบริบาลทางเภสัชกรรม” 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
ระเบียบของทางราชการ 

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

•   ผู้จัดโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ  
   การออกประกาศนียบัตรโดยสภาเภสัชกรรม 
             ค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตร 500 บาท เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

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

หัวข้อ ชั่วโมง      ผู้บรรยาย 
1. ระบบการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน 

- ขั้นตอนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน 
- ระบบการติดตามและส่งต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน

ผู้ป่วยใน 
- ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการบันทึกกิจกรรมและ

ภาระงานในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน 

1      ภก.ธนพงศ์ ชัยณกุล 
ภญ.วิฬารัตน์ ไสยรัตน์ 

2. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 3 รศ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ 
อ.ดร.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย 
อ.ดร.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์ 

3. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

3 ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล 
อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี 
ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ 

4. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไต 
ความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และการให้สารน้ า 

3 ผศ.ดร.ภก.วันชนะ สิงห์หัน 
อ.ดร.ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล 

5. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท 

3 อ.ดร.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวจิิตรกุล 

6. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคจิตเวชที่
พบบ่อย 

2 ผศ.ดร.ภญ.เรวดี เจนรว่มจิต 

7. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคทาง
ระบบต่อมไร้ท่อ 

2 ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ 

8. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจ 

2 อ.ภญ.วรชยา เป็งธินา 
รศ.ดร.ภญ.บราลี  ปัญญาวุธโธ 
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หัวข้อ ชั่วโมง      ผู้บรรยาย 
9. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

3 อ.ภก.สินธุ์วิสุทธิ์ สธุีชัย 
อ.ภญ.วรชยา เป็งธินา 

10. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคข้อและ
ภูมิคุ้มกันวิทยา 

2 อ.ภก.สินธุ์วิสุทธิ์ สธุีชัย 
อ.ดร.ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล 
อ.ดร.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย 

11. เภสัชบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และโรคทางโลหิตวิทยา 

3 อ.ดร.ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี 

12. หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ และการตรวจและควบคุมระดับ
ยาในเลือด 

3 ผศ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์  ลักษณ์ศิริ 
รศ.ดร.ภญ.บราลี  ปัญญาวุธโธ 

รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

2) ภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต คิดเป็นจ านวนที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน 420 ชั่วโมง 

- การให้บริบาลผู้ป่วยจริงควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรม

หญิง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยกิจกรรมประจ าวันประกอบด้วย 

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

การให้บริบาลทางเภสัชกรรมดังนี้ 
- 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 าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามท่ีก าหนด ได้แก่ 

- การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
- น าเสนอกรณีศึกษาจ านวน 4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
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เวลา กิจกรรม 
- น าเสนอการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ จ านวน 4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 

 

- ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้าย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเขียนโครงร่างงานบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อน าเสนอก่อน

การด าเนินโครงการจริง ณ หน่วยงานต้นสังกัด 

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 ประเมินโดยการสังเกตระหว่างการฝึกปฏิบัติงานและแฟ้ม
ประวัติส่วนตัว เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8.5.2. ด้านความรู้ ประเมินโดยการจัดสอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัยหรือปรนัย เพ่ือประเมินความรู้
เชิงลึกในส่วนของความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

8.5.3. ทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ประจ าแหล่งฝึก              
เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

หลังจากผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาอายุรกรรม) จากสภาเภสัชกรรม 

9. หน่วยงานที่จัดด าเนินการฝึกอบรม 
9.1 ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9.2 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
9.3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่           

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผู้ประสานงานการฝึกอบรม 

1. ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ 
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- เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- Doctor of Pharmacy จาก University of Maryland Baltimore, รัฐ Maryland, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- Postgraduate Year One Pharmacy Residencyจาก University of Arizona, รัฐ Arizona, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Postgraduate Year Two Internal Medicine Pharmacy Residency จาก University of 
Arizona, รัฐ Arizona, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Board of Certified Pharmacotherapy Specialist จาก Board of Pharmacy Specialties 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. อ.ภก.สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 

- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy 

- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Internal Medicine Pharmacotherapy 

- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. อ.ภญ.วรชยา เป็งธินา 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 

-ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy 

-ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Internal Medicine Pharmacotherapy 

- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ภก.ธนพงศ์ ชัยณกุล 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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- ปัจจุบัน: เภสชักร (หัวหน้างานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ 

5. ภญ.วิฬารัตน์ ไสยรัตน์ 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ปัจจุบัน: เภสชักร (หัวหน้างานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ 

ผู้ฝึกอบรมหลัก 

1. รศ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Infectious Disease Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Infectious Disease Pharmacotherapy 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ประกาศนียบัตร Certified Fellow of Asian College of Pharmacy (F.A.C.P.) Infectious 

disease FAPA College of Pharmacy จาก Federation of Asian Pharmaceutical 
Associations (FAPA) 

- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Doctor of Pharmacy จาก University of Florida, รัฐ Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Board of Certified Pharmacotherapy Specialist จาก Board of Pharmacy Specialties 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- อนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด วิทยาลัย

เภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



             หลกัสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
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- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ผศ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์  ลักษณ์ศิริ 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- Doctor of Pharmacy จาก University of Florida, รัฐ Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Doctor of Philosophy (Pharmacy Practice) จาก Purdue University, รัฐ Indiana, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. รศ.ดร.ภญ.บราลี  ปัญญาวุธโธ 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  Doctor of Philosophy (Experimental and Clinical Pharmacology)  จ า ก  University of 
Minnesota, รัฐ Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. ผศ.ดร.ภก.วันชนะ สิงห์หัน 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Nephrology Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Nephrology Pharmacotherapy 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. ผศ.ดร.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 

- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Psychiatric Disease Pharmacotherapy 

- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Psychiatric Disease Pharmacotherapy 

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 

- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี 
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- เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Cardiology Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Cardiology Pharmacotherapy 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

สหรัฐอเมริกา 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9. อ.ดร.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Pediatric Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Pediatric Pharmacotherapy 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10. อ.ดร.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล 
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- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Neurological Disease Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Neurological Disease Pharmacotherapy 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11. อ.ดร.ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Critical Care Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Critical Care Pharmacotherapy 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12. อ.ดร.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์ 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
- ประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Infectious Disease Pharmacotherapy 
- ประกาศนียบัตร Specialized Fellowship in Infectious Disease Pharmacotherapy 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด จากสภา

เภสัชกรรม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยากร 
- คณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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- แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10. แหล่งค้นคว้าข้อมูลและสิ่งสนับสนุนในแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ 
1. Alldredge BK, Corelli RL, Ernst ME, Guglielmo BJ, Jacobson PA, Kradjan WA, Williams 

BR, editors. Koda-Kimble & Young’s applied therapeutic: the clinical use of drugs. 
10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. 

2. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. 
Pharmacotherapy:  a pathophysiologic approach.  8 th ed.  New York:  McGraw-Hill; 
2011. 

3. Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors.  Goodman & Gilman's the 
pharmacological basis of therapeutics, 12th ed. New York: McGraw-Hill. 2011. 

4. คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 4 เครื่อง 
5. แอพพลิเคชัน Lexi-comp® 

 


