หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 12
1. หลักการและเหตุผล
การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) หมายถึง ความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงที่มตี ่อ
การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามต้องการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทบาทหน้าที่
ที่สาคัญของเภสัชกร คือ จะต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าจะได้รับยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (Rational use of drug) เภสัชกรต้องตรวจสอบดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่รับผิดชอบอยู่เพื่อค้นหาปัญหา
การรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้น (Actual drug therapy problems) และค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการรักษา
ด้วยยา (Potential drug therapy problem) เมื่อค้นพบปัญหาการรักษาด้วยยา เภสัชกรจะต้องมีบทบาทหน้าที่ใน
การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังกล่าว เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชนในปัจจุบันต้องให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และในเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิเช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคลมชักและอืน่ ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วิทยาลัยเภสัชบาบัด
แห่งประเทศไทยและคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงความต้องการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัช
กรรมเช่น เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชน ที่มุ่งหวังจะได้รับการอบรมและฝึกทักษะทางการบริบาลทางเภสัช
กรรมอย่างต่อเนื่อง และเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น สาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่วยนอกขึ้น เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยนอกต่อไป จึงได้ร่วมมือกันจัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้นสาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่วยนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอด
ระยะของการฝึกปฏิบัติงาน
ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความอนุเคราะห์ของคณาจารย์คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้กาหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคลมชักและคลินิกผู้ป่วยนอกโรค
หืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคลินิกผู้ป่วยนอกโรค
เอดส์ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน คลินิกผู้ป่วยนอกที่มีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และคลินิก
โรคหัวใจวาย โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเภสัชกรจะได้มโี อกาสปฏิบัตงิ านร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพที่มีความชานาญในการบริบาลผู้ป่วยโดยมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้กากับอย่างใกล้ชิด การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพจะเน้นเรื่อง เภสัชบาบัดการบริบาลทางเภสัชกรรมและทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เน้นถึง
การทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถนาไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่ม
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกได้จริงเมื่อจบหลักสูตรการอบรม

2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เภสัชกรที่ผา่ นการฝึกอบรมมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกแก่ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังเพิ่มขึ้น
1.2 เพื่อให้เภสัชกรที่ผา่ นการฝึกอบรมมีความรู้ทางเภสัชบาบัดและสามารถประยุกต์ใช้ความรูด้ ังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและสามารถริเริ่ม
งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกเฉพาะโรคได้
3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม
16 สัปดาห์
2.2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
16 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี
2 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ
14 หน่วยกิต
2.3 รายละเอียดหลักสูตร
โดย 12 สัปดาห์แรกอยู่ในสถาบันฝึกอบรมและมีการสอดแทรกภาคทฤษฎีทั้ง 12 สัปดาห์
อีก 4 สัปดาห์สุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ฝึกอบรมพร้อมทางานที่ได้รบั
มอบหมาย
ภาคทฤษฎี
โดยจัดให้มีการบรรยาย สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเนื้อหาการบรรยาย
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
สัปดาห์ที่
หัวข้อการบรรยาย
ชั่วโมง
1
ทักษะการสือ่ สารและจิตวิทยาการให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย
2 ชั่วโมง
2
การบริบาลทางเภสัชกรรมและการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
2 ชั่วโมง
3
การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปมาใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2 ชั่วโมง
4
การพัฒนางานประจาให้เป็นงานวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย
2 ชั่วโมง
5
เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคลมชักและ TDM
3 ชั่วโมง
6
เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคเอดส์
3 ชั่วโมง
7
เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคไตวาย
2 ชั่วโมง
8
เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน
3 ชั่วโมง
9
เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคหืด
3 ชั่วโมง
10
เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2 ชั่วโมง
11
การให้บริการเลิกบุหรี่และเภสัชบาบัด
2 ชั่วโมง
12
เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยที่มีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 2 ชั่วโมง
2

13
14
15
16

เภสัชบาบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคหัวใจวาย
นาเสนอโครงร่างงานวิจยั R2R (กาหนดภายหลัง)
ความก้าวหน้าของงานวิจัย R2R (กาหนดภายหลัง)
นาเสนอผลงาน (กาหนดภายหลัง)

2 ชั่วโมง
-

ภาคปฏิบัติ สถานที่ คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคลินิก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1. ฝึกปฏิบัติ การบริบาลทางเภสัขกรรมผู้ป่วยนอก ในคลินิกเฉพาะโรคต่อไปนี้
- คลินิกโรคลมชัก วันจันทร์ เวลา 8.30-12.00 น.
- คลินิกโรคเอดส์ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.30 น.
- คลินิกโรคเอดส์เด็ก วันอังคาร เวลา 8.30-12.00 น.
- คลินิกโรคไตเรื้อรัง และโรคหืด-ปอดอุดกั้นเรื้อรัง-คลินิกเลิกบุหรี่ วันพุธ เวลา 8.30-12.00 น.
- คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-12.00 น.
- คลินิกโรคหืดและภูมิแพ้เด็ก วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-16.00 น.
- คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น.
- คลินิกโรคหัวใจวายและคลินิกโรคเบาหวาน วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.
2. นาเสนอกรณีศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อย 3 กรณีศกึ ษากับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกอบรม
3. ร่วมอภิปรายการบริบาลทางเภสัชกรรมทีใ่ ห้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย
4. นาเสนอ academic service 1 เรื่อง
5. จัดทาแนวทางหรือคู่มอื ปฏิบัติงาน
6. จัดทาโครงร่างงานวิจยั R2R 1 เรื่อง
4. หน่วยงานที่จัดดาเนินการฝึกอบรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาคา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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7. วิทยากร
1. คณาจารย์สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
8. การวัดผลการฝึกอบรมและการสาเร็จการฝึกอบรม
- ผลการประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ
- การสาเร็จการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด และการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 70 ของคะแนน
ทั้งหมดเพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
9. ค่าใช้จ่ายการชาระเงินค่าลงทะเบียน
ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 25,000 บาท/คน/16 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายนี้ ประกอบด้วย
เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการหลักสูตร
นอกเหนือจากรายการข้างต้น ได้แก่ ค่าเดินทางของผู้เข้าอบรม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางจากที่พกั ถึง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และต้องดาเนินการเอง
การชาระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมฯ จานวนเงิน 25,000 บาท/คน/หลักสูตร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชี
เลขที่ 551-3-02652-9
การแสดงหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียน สามารถ Upload หลักฐานการโอนเงินได้ในระบบลงทะเบียนได้
ตามขั้นตอนดังนี้
วิธีการ Upload หลักฐานการโอนเงิน
1 คลิก “ตรวจสอบรายชื่อ”

รายละเอียดในหลักฐานการโอนเงิน ที่ต้องมี
- วันที่ และ เวลาโอน

2 ค้นหาชื่อของท่าน แล้วคลิกที่ “Upload หลักฐานการโอนเงิน”

- จานวนเงินที่โอน

3 กรอกอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง

- เลขที่บัญชี 551-3-02652-9

4 เลือกไฟล์แล้วกด “Upload File”(ไฟล์ที่ใช้ Upload ได้ ต้องมีขนาดไม่เกิน 2
MB)

ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรากฏชัดเจนในเอกสารหลักฐาน
เพื่อความถูกต้องและสะดวกในการตรวจสอบ
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10. งบประมาณดาเนินการ
รายรับ ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน (1 รุ่น มี 6 รอบๆละ 3 คน รวมจานวน 18 คน
ค่าลงทะเบียนคนๆละ 25,000.-บาท)
รวมรายรับค่าลงทะเบียน
450,000 บาท
รายจ่าย ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกและวิทยากรภายในอัตราชม.ละ 600 บาท/คน/รอบ 108,000
(18,000x6)
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก รอบละ 2,400 บาท/รอบ
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รอบละ 15,600 บาท/รอบ
2. ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตารา
28,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (รุ่นที่ 11-12) จานวน 30 คน
24,000
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x30x2=3,000 บาท)
3.2 ค่าอาหารกลางวัน (30x250x1=7,500 บาท)
3.3 ค่าที่พัก (15x900=13,500 บาท)
รวมทั้งสิ้น 160,000
ทั้งนี้ให้สามารถนาค่าใช้จา่ ยมาถัวเฉลี่ยกันได้

บาท

บาท
บาท

บาท

11. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (มีใบประกอบวิชาชีพ)
12. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยไม่มีการสอบคัดเลือก ในแต่ละกลุ่มผู้เข้ารับการ
อบรมจะรับสมัครเพียง 3 คน หากมีผู้สนใจมากกว่า 3 คน คณะกรรมการจะดาเนินการคัดเลือกจากผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้ความเหมาะสมก่อน โดยเฉพาะความพร้อมของโรงพยาบาล
และเภสัชกรที่จะดาเนินงาน
13. การสมัครเข้ารับการอบรม
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 0-4320-2378/0-4336-2094 ต่อ 48411 หรือ 08-16617237 หรือทาง e-mail:Lsunee@kku.ac.th ทั้งนี้การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับหนังสือตอบรับจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนได้
ที่ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/shortcoursecontrol
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14. การเปิดรับสมัคร
การเปิดรับสมัครรุ่นที่ 12 (แบ่งเป็น 6 รอบการอบรม) ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป โดยการสมัครทางออนไลน์ได้ที่
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/shortcoursecontrol การอบรมในแต่ละครัง้ จะรับผู้เข้าร่วม
อบรมสาหรับรุ่นที่ 12 จะมีเภสัชกรผู้เข้ารับการอบรม 3 คนต่อ 1 รอบ มีดังนี้
รอบการอบรมที่
ระยะเวลาการอบรม
1
1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
และ 1-30 พฤศจิกายน 2563
2
1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
และ 1-31 มกราคม 2564
3
1 ธันวาคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2564 และ 1-31 มีนาคม 2564
4
1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 และ 1-31 พฤษภาคม 2564
5
1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 และ 1-31 กรกฎาคม 2564
6
1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 และ 1-30 กันยายน 2564
15. การสาเร็จการอบรม
หลังจากผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรการ
ฝึกอบรม จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากการเข้าอบรม (CPE)
ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้หากเภสัชกรที่ผ่านการอบรมฯ มีความประสงค์ขอรับใบประกาศนียบัตรจากสภา
เภสัชกรรม ต้องติดต่อด้วยตนเองพร้อมชาระค่าธรรมเนียมใบประกาศนียบัตร ฉบับละ 500 บาทและค่าจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ฉบับละ 50 บาท รวมจานวนเงิน 550 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ: PharmacyCouncil_certificate เลขที่บัญชี: 3402014548 รหัสผู้รบั ผลประโยชน์ : สภาเภสัชกรรม

(รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม)
ผูเ้ สนอโครงการ

6

ใบสมัครเพื่อแสดงความจานงเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 12
ชื่อ ……………………………………………………นามสกุล................................................………………… อายุ …………..ปี
ที่ทางาน………………………………...………………………………………………………...…………………………………………………
โทร……………………..………โทรสาร……………………………………..……Email…………………………...……………...………..
ตาแหน่งปัจจุบันและหน้าที่ความรับผิดชอบ …………………………………………….....................................................
...................................................................................................อายุงานตาแหน่งปัจจุบัน……………………………ปี
ประวัติการทางาน……………….....……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลที่ต้องการเข้ารับการอบรม……………………………………………………………………………………………………………
รอบที่ต้องการอบรมให้ กาเครื่องหมาย  หน้ารอบที่ต้องการอบรม
โปรดกาเครื่องหมาย
ชือ่ /นามสกุล
รอบการ
ระยะเวลาการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
หน้ารอบระยะเวลาที่
อบรม
ต้องการอบรม

1

1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563

และ 1-30 พฤศจิกายน 2563

2

1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

และ 1-31 มกราคม 2564

3

1 ธันวาคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2564 และ 1-31 มีนาคม 2564

4

1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 และ 1-31 พฤษภาคม 2564

5

1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 และ 1-31 กรกฎาคม 2564

6

1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

และ 1-30 กันยายน 2564

ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง

ลงชื่อ………………………………………………
(…………………………………………….)
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คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า …………………………....................................................................................................................
ผู้บังคับบัญชาของ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………...…………………………………………
อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุน่ ที่ 12 รอบที่..................... หากผ่านขั้นตอนการคัดเลือก

ลงชื่อ……………………………………………...
( …………………………………. )
ตาแหน่ง ………………………………………
วันที่…………………………………..
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