ชื่อโครงการ:

ความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศและเครือขายสุขภาพจิตเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นความรอบรูดานสุขภาพจิต (mental health literacy)
สําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบโครงการ

อาจารย ดร. ภญ. เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน

หลักการและเหตุผล
ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชเป น ป ญ หาสุ ข ภาพที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทยในทุ ก กลุ ม วั ย
องคการอนามัยโลกกําหนดปญหาดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่สําคัญและเรงดวน 8 ภาวะหรือโรค ดังนี้ โรคจิต
โรคซึมเศรา โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอลและสารเสพติด ความผิดปกติ
ทางพัฒนาการ ปญหาพฤติกรรมในเด็ก การทํารายตนเองหรือฆาตัวตาย อยางไรก็ตามจากการวิจัยพบวา
มีผูปวยที่จําเปนตองเขาถึงบริการ 10 ลานคน แตมีเพียงรอยละ 8 ที่เขาถึงบริการสุขภาพจิต แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และนโยบายกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2558-2559 ไดกําหนดใหมีการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan)
โดยมีเปาหมายใหเกิดการเขาถึงบริการและไดรับบบริการในการสงเสริม ปองกัน รักษาและดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่องเปนทีมสหสาขา โดยจะตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการใหคําปรึกษาและให
คําแนะนําดานสุขภาพจิต สําหรับเภสัชกร จะตองมีการพัฒนาระบบยาจิตเวชเพื่อติดตาม เฝาระวังและจัดการ
อาการไมพึงประสงคที่มีประสิทธิภาพดวย ดังนั้น เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขจึงจําเปนตองความรอบรู
ดานสุขภาพจิต เพื่อใหเกิดความเขาใจโรคและภาวะดานสุขภาพจิต สามารถจัดและใหบริการเภสัชกรรม
ร ว มกั บ ที ม สหสาขาในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ป อ งกั น และรั ก ษาโรคทางสุ ข ภาพจิ ต ได อ ย า งสอดคล อ ง
และมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานความรอบรู
ดานสุขภาพจิตสําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขขึ้น และจัดการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรูของ
เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขดานสุขภาพจิตและแนวทางการดูแลดานจิตสังคมและการใชยา
วัตถุประสงค:
1) การจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอทุน PAGEL: DAAD เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดาน
สุขภาพจิ ตสํา หรับ เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข โดยรวมกับสถาบันทางวิช าการประเทศเยอรมัน และ
เครือขายสุขภาพจิต
2) การจัดการบรรยายพิเศษดานสุขภาพจิตและแนวทางการดูแลดานจิตสังคมและการใชยาใหกับ
เภสัชกร คณาจารย นักศึกษาเภสัชศาสตร และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ
การดําเนินการ:
การดําเนินการในโครงการนี้แบงเปน 2 โครงการยอย ดังนี้
โครงการยอยที่ 1: การพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานความรอบรูดาน
สุขภาพจิตสําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
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การดําเนินการ
1. เชิญผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตจากประเทศเยอรมัน 2 คน คือ Prof.Manfred Cramer จาก Munich
Institute of Mental Health, Munich และ Prof. Olaf Neumann จาก Alice Salomon University
of Applied Sciences, Berlin ประเทศเยอรมัน มารวมพัฒนาขอเสนอโครงการ
2. เชิญผูเชี่ยวชาญจากเครือขายจิตเวชภาคเหนือ โรงพยาบาลสวนปรุง นักวิชาการ มารวมใหความเห็นและ
พัฒนาขอเสนอโครงการ
3. จัดตั้งคณะทํางานพัฒนาขอเสนอโครงการและจัดทําหลักสูตรฯ
4. จัดประชุมใหความเห็นและพัฒนาขอเสนอโครงการสามครั้งๆ ละหนึ่งวัน ณ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. ดําเนินการพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นจาก
PAGEL DAAD ประเทศเยอรมัน
โครงการยอยที่ 2: การบรรยายพิเศษดานสุขภาพจิตและแนวทางการดูแลดานจิตสังคมและการใชยา
สําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
การดําเนินการ:
1. เชิญผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตจากประเทศเยอรมัน 2 คนขางตนใหการบรรยายพิเศษ
2. เชิญผูเชี่ยวชาญไทย 2 คน ดานระบบยาและการติดตามการใชยาจิตเวชจากโรงพยาบาลในสังกัด
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใหการบรรยายพิเศษ
3. เชิญเภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข คณาจารย นักศึกษาเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ และผูสนใจ
เขารวมฟงการบรรยายพิเศษ
4. จัดการบรรยายพิเศษ 1 วัน ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยจัดใหเปนการศึกษาตอเนื่องสําหรับเภสัชกรดวย
5. ประเมินผลผูรับฟงการบรรยาย ดานความรูความเขาใจและการนําไปใชประโยชน
แผนกิจกรรม:
วันที่
กิจกรรม
10-12 กันยายน 2561 ประชุมคณะทํางานและผูเชี่ยวชาญและจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้นดานความรอบรูดานสุขภาพจิตสําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
13 กันยายน 2561
เตรียมการจัดการบรรยายพิเศษ
14 กันยายน 2561
บรรยายพิเศษ“ความรอบรูดานสุขภาพจิตสําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข” ณ
คณะเภสัชศาสตร มช. (การศึกษาตอเนื่องสําหรับเภสัชกร)
15-23 กันยายน 2561 ประชุมคณะทํางานและผูเชี่ยวชาญและจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้นดานความรอบรูดานสุขภาพจิตสําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
23-30 มิถุนายน 2561 ประชุมกับผูประสานงาน DAAD ประจําประเทศไทย และเลขาธิการ The Southeast
Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) กรุงเทพฯ
31 มีนาคม 256/2
สงขอเสนอโครงการใหทุน PAGLE: DAAD
ระยะเวลาดําเนินการ: ตั้งแต 1 กันยายน 2561-31 มีนาคม 2562
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ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ:
1. รายงานการทบทวนสถานการณความตองการพัฒนาดานสุขภาพจิตของเภสัชกร
2. ขอเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานความรอบรูดานสุขภาพจิตสําหรับเภสัชกร
และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อขอทุน PAGEL: DAAD
3. เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข คณาจารย นักศึกษาและผูสนใจไดเพิ่มพูนความรูดานสุขภาพจิต
4. เกิดความเขมแข็งของเครือขายสุขภาพจิตในประเทศ และระหวางประเทศไทยและเยอรมัน
งบประมาณดําเนินการ: 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)
รายรับ : งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอาจารยเกษม ปงศรีวงศ สนับ สนุนโครงการความรว มมือกับ
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นความรอบรูดานสุขภาพจิต (mental
health literacy) สําหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
รายละเอียดคาใชจาย

รายการคาใชจาย

1 คาตอบแทน
1.1 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
1.2 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตในประเทศในการใหความเห็นในพัฒนา
หลักสูตรฯ 4 คน x 1,500.-บาท
1.3 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตในประเทศในการบรรยายพิเศษ
1 คน x 3 ชั่วโมง x 1,000.-บาท
1.2 คาตอบแทนผูชวยจัดงานประชุม
2 คาใชสอย
2.1 คาเอกสารประกอบการประชุม
2.2 คาเดินทางไปกลับในประเทศผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 2 คนและผูเชี่ยวชาญในประเทศ
2 คน (กรุงเทพฯ-เชียงใหม) รวม 4 คน x 8,000.-บาท
2.3 คาที่พักผูเชี่ยวชาญในประเทศ 2 คน 1 คืน x 1,500 บาท
2.3 คารับรอง
2.4 คาอาหารกลางวันและอาหารวางผูเขารวมประชุมและผูจัดงานประชุม
- การประชุมเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ 3 ครั้ง x 1 วัน x 8 คน x 200.-บาท
- การจัดบรรยายพิเศษ 30 คน x คนละ 200.-บาท x 1 วัน
2.5 คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย
2.6 คาจางเหมาตัดตอวีดีทัศนการบรรยาย
2.7 คาถายเอกสาร
2.8 คาจางเหมาการทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ
3 คาวัสดุ
3.1 วัสดุสํานักงาน
3.2 คาตลับหมึกพิมพ 2 อันๆ ละ 1000.-บาท
รวมเปนเงิน

จํานวน (บาท)
45,000.6,000.3,000.2,000.5,000.32,000.3,000.5,000.4,800.6,000.1,200.10,000.2,000.10,000.3,000.2,000.140,000.3

Tentative Conference Schedule
Introduction to Community Mental Health and
Pharmacotherapy for Service Plan in Mental Health and Psychiatry
September 14, 2018
Rachawadee Meeting Room, 4th floor Chalermprakiat Building
Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University
8.00-8.30
8.30-9.00

Conference registration
Opening speech and special talk on
“Current issues on mental health: why should pharmacists be prepared?”
Assoc.Prof.Wirat Niwatananun, Ph.D., Dean of Faculty of Pharmacy, CMU
9.00-11.00
Basic Mental Health Issues:
Topic 1: How mental health affect individuals and society
Topic 2: Introduction to concepts of community mental health
Prof.Manfred Cramer, Munich Institute of Mental Health
11.00-12.00 Advanced Mental Health Issues:
Understanding mental health care systems: lesson learned from the EU
countries on managing immigrant mental health care needs
Prof.Manfred Cramer, Munich Institute of Mental Health
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Pharmacist perspective on monitoring and counseling of antipsychotic drugs:
focus on National List of Essential Medicines (NELM)
Thanompong Sathienlackana, Pharm D., Faculty of Pharmacy, Siam University
14.00-15.00 Pharmacist perspective on monitoring and counseling of antidepressant
drugs: focus on National List of Essential Medicines (NELM)
Rewadee Jenraumjit, B.Pharm., BCP in Psychiatry, Faculty of Pharmacy, CMU
15.00-16.00 Managing Adherence and Adverse Drug Events from Methylphenidate in
Children with ADHD
Nootjaree Kamduang, B.Pharm., Rajanagarindra Institute of Child
Development
หมายเหตุ: หัวข้ อภาคเช้ าบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ (มีผ้ แู ปลถ้ าจําเป็ น) ภาคบ่ ายบรรยายเป็ นภาษาไทย
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