โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสาหรับ
ผู้ป่วยกลุม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดยวิทยาลัยเภสัชบาบัด แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถ
รองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จาเป็นที่งานเภสัชกรรมชุมชนต้องมีความเป็นพลวัต ขณะเดียวกัน
เภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยจากเชิงรับให้เป็นเภสัชกรประจาคร อบครัวทางานเชิงรุก โดยการ
ผสมผสานทั้งการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย นวัตกรรมการบริการดังกล่าว เป็นแรงผลัก
ให้เภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาตนเองทั้งองค์ความรู้และทักษะในการจัดการด้านยาของผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียง แต่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยโดยอง ค์รวม แต่การพัฒนานี้ยังช่วยสร้างภาพพจน์ของความเป็นวิชาชีพ ก่อให้เกิด
ความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่เภสัชกรชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ต้นแบบในการ
พัฒนามาตรฐานงานบริการเภสัชกรรมชุมชนต่อไป จึงมีความจาเป็นต้องมีหลักสูตร การบริบาลทางเภสัชกรรม
ชุมชนสาหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยเภสัชบาบัด ภายใต้สภาเภสัชกรรม ได้เห็นความสาคัญดังกล่าว จึงจัดทาหลักสูตรการบริบาลทางเภสัช
กรรมชุมชนสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้ บริการ
แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังอย่างจริงจัง ทางวิทยาลัยเภสัชบาบัดร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดทาโครงการอบรมการบริบาลทาง
เภสัชกรรมชุมชนสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรม
2.1 มีแนวคิด และทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น
2.2 มีความรู้ทางเภสัชบาบัดในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการ
ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.วันที่จัดอบรม 26-27 ตุลาคม 2562 สถานที่ โรงแรมไอ โฮเทล ขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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กาหนดการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสาหรับผู้ป่วยกลุม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมไอ โฮเทล ขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อและรายละเอียด

วันที่และเวลา
วันที่ 26 ตุลาคม 2562
8.00-8.15 น.
ลงทะเบียน
8.15-8.30 น.
เปิดประชุม
8.30-9.30 น.

9.30-11.00 น.

1. Medication Therapy Management (MTM) and
medication reconciliation สาหรับเภสัชกรร้านยา
-medication therapy review
-personal medication record
-medication action plan
-intervention/refer
-documentation and follow up
- ความสาคัญของการประสานรายการยาในร้านยา
- กระบวนการในการประสานรายการยาในร้านยา
- แหล่งข้อมูลของประวัติการใช้ยาผู้ป่วยและแนวทางใน
การได้มาซึ่งข้อมูล
2. การวิเคราะห์ใบสั่งยา (Prescription analysis) และ
การประเมินหาปัญหาที่เกี่ยวกับยา (assessment of
drug related problems)
-องค์ประกอบของใบสั่งยา
-ขั้นตอนของการวิเคราะห์ใบสั่งยาอย่างเป็นระบบ
-หลักการประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับยาอย่างเป็นระบบ
-การประเมินอาการไม่พึงประสงค์ จากยา
-การประเมินการแพ้ยาข้ามกลุ่ม
-การประเมินปฏิกิริยาระหว่างยา
-การประเมินขนาดยา และระยะเวลาของการให้ยา
-การตั้งคาถามกับผู้ป่วยเพื่อประเมินความถูกต้องของ
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วิทยากร

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มข.
ประธานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
อ.ภก.กฤติณ บัณฑิตานุกูล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภญ.นิสรา ศรีสุระ
เภสัชกรชานาญการ
โรงพยาบาลขอนแก่น

11.00-12.00 น.

13.00-15.00 น.

15.00-17.00 น.

ใบสั่งยา
-การตระหนักในความผิดพลาด (error awareness) และ
การจัดการป้องกันความผิดพลาด
-การประเมินความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยที่เกิด
จากปัญหาเกี่ยวกับยา
-อภิปรายกรณีศึกษาผู้ป่วยและการประเมินใบสั่งยา/
ปัญหาที่เกี่ยวกับยา
3. ความเสี่ยงด้านยา และ ความคลาดเคลื่อนทางยา
(medication errors) ที่พบบ่อยในการจ่ายยาโรคเรื้อรัง
- ยกตัวอย่าง incidence reports/กรณีศึกษาผู้ป่วย ของ
การเกิด ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 4 โรค (HTN, DM, asthma /COPD ) ใน
โรงพยาบาล และตัวอย่างการแก้ไข/ป้องกันปัญหาเชิง
ระบบ
4. การประเมินอาการผู้ป่วย (symptoms and
laboratory analysis) เพื่อการติดตามการใช้ยา (drug
monitoring) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังสาหรับเภสัชกรร้านยา
-อาการวิทยาและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบได้
บ่อยในผู้ป่วยที่ใช้ยาโรคเรื้อรัง ทั้ง subjective และ
objective data
-การส่งต่อผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์
-การใช้ยาบาบัดอาการเบื้องต้น
5. Patient counseling and Communication skill in
chronic diseases
-เทคนิคการสื่อสารกับผู้ป่วย
-แนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-แนวทางการการประเมิน และส่งเสริมความร่วมมือใน
การรักษาและการใช้ยา (good adherence)
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ภญ.พัชราภรณ์ อนวัชมงคล
เภสัชกรชานาญการ
โรงพยาบาลขอนแก่น
และ
รศ.สุณี เลิศสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นพ.วัชรพงษ์ รินทระ
นายแพทย์ชานาญการ
โรงพยาบาลขอนแก่น

ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
อาจารย์พิเศษ คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 หัวข้อและรายละเอียด
8.30-10.00 น.
6. การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
(hypertension)
- การจาแนกระดับความดันโลหิต และ ระดับความดัน
โลหิตเป้าหมาย
- ยาสาหรับรักษาภาวะความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่ขายได้ในร้านยา
- การติดตามประสิทธิภาพการรักษา และอาการไม่พึง
ประสงค์
- การให้คาปรึกษาผู้ป่วยด้านยาและการปฏิบัติตัว
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
10.00-12.00 น.
7. การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวาน
- พยาธิสภาพของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการ
วินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
- การจัดการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในส่วนที่ไม่ใช่การใช้
ยา (Non-pharmacologic management)
- เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (เข้มงวด
ไม่เข้มงวด และกรณีผู้สูงอายุ)
- การใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
(Sulfonylurea, metformin, TZD, etc.)
- CVD prevention in DM type II (HTN, DLP,
antiplatelets)
- Microvascular complication of DM type II
(retinopathy, neuropathy, nephropathy)
- Diabetic foot care
- การให้คาปรึกษาผู้ป่วยด้านยาและการปฏิบัติตัว
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
13.00-15.30 น.
9. การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหืด และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (Asthma &Chronic Obstructive Pulmonary
Diseases; COPD)
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วิทยากร
รศ.ภญ.วีรวรรณ อุชายภิชาติ
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ภก.กฤติณ บัณฑิตานุกูล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- Diagnosis and laboratory เช่น การใช้ peak flow
meter
- GINA and GOLD guideline
- Pharmacotherapy
- เทคนิคการใช้ยาพ่นรูปแบบต่างๆ- การให้คาปรึกษา
ผู้ป่วยด้านยาและการปฏิบัติตัว
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
15.30-17.00 น.
10. Life style modification in chronic diseases
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
- Diet
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
- Exercise
มหาสารคาม
- Smoking
- Alcohol
- Stress
หมายเหตุ 10.30-10.45 น. และ 15.00-15.15 น. เสริฟอาหารว่างในห้องประชุม และเวลา 12.00-13.00 น. พัก
รับประทานอาหารกลางวัน
4. การวัดผลการอบรมและการสาเร็จการอบรม
การสอบข้อเขียนหลังการอบรม โดยเกณฑ์การสอบผ่านต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมด
5. หน่วยงานที่จัดดาเนินการอบรม
วิทยาลัยเภสัชบาบัด แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย
7. ที่ปรึกษาโครงการ
ภก คฑา บัณฑิตานุกูล………………………………..
7. ค่าใช้จ่าย
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรจากมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องลงทะเบียน 1000 บาท
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