กําหนดการโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจําทางเภสัชกรรม)
Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care:
Certificate in Pharmacy (Routine pharmacy practice to clinical research)
ระหว;างวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2564
ณ คณะเภสัชศาสตรG มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลKา
ภาคทฤษฎี
ลําดับ
หัวขKอการบรรยาย
วันที่
เวลา
จํานวน
อาจารยGผูKบรรยาย
ที่
ชั่วโมง
1 บรรยายเรื่อง Routine
3
8.00 - 10.00 น.
2
รศ.ภก.ดร.วิชัย
pharmaceutical care to พฤษภาคม
สันติมาลีวรกุล
research,
2564
Research problem
งานประจําดานการบริบาล
เภสัชกรรม/ เภสัชกรรมคลินิก
สูปญหางานวิจัย
ขอบเขตสาระสําคัญ:
การพัฒนาการวิจัยจากงานประจํา
ทั้งงานดานเภสัชกรรมคลินิก และ
หรืองานบริบาลทางเภสัชกรรม
โดยมุงเนนงานวิจัยที่กอใหเกิด
ประโยชน, ในดานการดูแลผูป.วย
ใหดีขึ้นพัฒนาระบบงานดานความ
ปลอดภัยทางยา ดานสงเสริม
บทบาทเภสัชกร หรือสามารถลด
คาใชจายได

2

บรรยายเรื่อง Research
design
การออกแบบงานวิจัย

3
พฤษภาคม
2564

10.00-12.00 น.

2

ผศ.ภก.ดร.ปBยรัตน,
พิมพ,สี

3
พฤษภาคม
2564

13.00-15.00 น.

2

รศ.ภก.ดร.มนัส
พงศ,ชัยเดชา

ขอบเขตสาระสําคัญ:
การบรรยายครอบคลุมถึงรูปแบบ
การวิจัยชนิดตางๆ รวมถึง
กระบวนการออกแบบงานวิจัย
เพื่อใหไดผลลัพธ,งานวิจัยที่
สามารถตอบปญหางานวิจัยได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

3

บรรยายเรื่อง Sampling
and sample size

ลําดับ
ที่

หัวขKอการบรรยาย

วันที่

เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

อาจารยGผูKบรรยาย

5
พฤษภาคม
2564

8.00 - 10.00 น.

2

รศ.ภก.ดร.มนัส
พงศ,ชัยเดชา

5
พฤษภาคม
2564

10.00-11.00 น.

1

ผศ.ภก.ดร.ปBยรัตน,
พิมพ,สี

5
พฤษภาคม
2564

11.00-12.00 น.

1

อ.ภก.ดร.วีรยุทธ, แซลิ้ม

การสุมตัวอยางและขนาด
ตัวอยาง
ขอบเขตสาระสําคัญ:
ประเภทของการสุมตัวอยาง
(Propability and Nonprobability Sampling) และการ
ประมาณขนาดตัวอยางตามการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

4

บรรยายเรื่อง Essential
clinical statistic 1
สถิติทางคลินิกที่สําคัญ 1
ขอบเขตสาระสําคัญ:
1: Descriptive and Inferential
Statistics
2. Parametric and
Nonparametric Methods (eg.
T-test, ANOVA, Simple and
Multiple Linear Regression
Analysis, Man-Witney U Test,
Wilcoxon signed rank test,
Kruskal-Wallis Test)

5

บรรยายเรื่อง Essential
clinical statistic 2
สถิติทางคลินิกที่สําคัญ 2
ขอบเขตสาระสําคัญ:
การบรรยายครอบคลุมถึงการ
วิเคราะห,การถดถอยโลจิติก
(logistic regression) และการ
วิเคราะห,การรอดชีพ (survival
analysis)

6

บรรยายเรื่อง Essential
clinical statistic 3
สถิติทางคลินิกที่สําคัญ 3
ขอบเขตสาระสําคัญ:

2

ลําดับ
ที่

7

8

หัวขKอการบรรยาย

วันที่

เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

5
พฤษภาคม
2564

13.00-15.00 น.

2

รศ.ภญ.ดร.พรวลัย
บุญเมือง

6
พฤษภาคม
2564

8.00 - 10.00 น.

2

รศ.ภญ.ดร.พรวลัย
บุญเมือง

บรรยายเรื่อง Critical
6
related literature review พฤษภาคม
and systematic search,
2564
management of
bibliographic references
and plagiarism

10.00-11.00 น.

1

อ.ภก.ดร.วีรยุทธ, แซลิ้ม

การบรรยายประกอบดวยการ
ประมาณความเสี่ยงในการเกิดผล
ลัพ,ทางคลินิก หรือการเกิดโรคโดย
การคํานวณ Odd ratio, risk
ratio การประเมินเครื่องมือการ
ทดสอบโดยการคิด sensitivity,
specificity, positive predictive
value, negative predictive
value
บรรยายเรื่อง Proposal
การเขียนโครงรางการวิจัย
การกําหนดหัวขอ
วัตถุประสงค,
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตสาระสําคัญ:
การบรรยายครอบคุมถึงการ
กําหนดหัวของานวิจยั ที่เหมาะสม
กระบวนการและวิธีเขียนโครงราง
งานวิจัยที่มีการกําหนดหัวขอได
ถูกตอง และชัดเจน
บรรยายเรื่อง Ethic for
human research

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย,

อาจารยGผูKบรรยาย

ขอบเขตสาระสําคัญ:
การบรรยายครอบคลุมถึงการ
ความสําคัญของการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย,และกระบวนการ
ในการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย,

9

3

ลําดับ
ที่

หัวขKอการบรรยาย

วันที่

เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

อาจารยGผูKบรรยาย

6
พฤษภาคม
2564

11.00-12.00 น.

1

อ.ภญ.ดร.จุฑาทิพย,
สุพรรณกลาง

6
พฤษภาคม
2564

13.00-15.00 น.

2

ผศ.ภญ.ดร.ดาราพร
รุงพราย

การทบทวนวรรณกรรม การ
สืบคนขอมูลอยางเปqนระบบ
การอางอิง และการลอกเลียน
วรรณกรรม
ขอบเขตสาระสําคัญ:
กระบวนการทบทวนวรรณกรรม
แหลงขอมูลในการทบทวน
วรรณกรรม กระบวนการสืบคน
อยางเปqนระบบ รูปแบบการ
อางอิงโดยใช program endnote
การตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมดวยโปรแกรมอักขรา
วิสุทธิ์ และ program Turn it in

10

บรรยายเรื่อง Data
collection
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอบเขตสาระสําคัญ:
การเก็บขอมูลในการวิจัย:
เครื่องมือเก็บขอมูล ชนิดของ
ขอมูล และวิธีการเก็บขอมูลใน
งานวิจัยประเภทตางๆ เชน การ
วิจัยทางคลินิก หรือทาง
สังคมศาสตร, เปqนตน

11

บรรยายเรื่อง Manuscript
การเขียนตนฉบับงานวิจัย
ขอบเขตสาระสําคัญ:
องค,ประกอบของตนฉบับงานวิจยั ,
การตั้งชื่อหัวของานวิจัย, การ
เขียนบทคัดยอ, การเขียนตนฉบับ
งานวิจัยสวนตางๆ เชน
Introduction, Methodology,
Results, Discussion เปqนตน,
การเลือกใชรูปแบบ และภาษา
เขียนที่ถูกตอง, การหลีกเลี่ยง และ

4

ลําดับ
ที่

หัวขKอการบรรยาย

วันที่

เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

อาจารยGผูKบรรยาย

8.00 - 10.00 น.

2

ผศ.ภญ.ดร.ดาราพร
รุงพราย

10.00-12.00 น.

2

อ.ภญ.นริศา รื่นเริงบุญ

การตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรม (plagiarism)

12

บรรยายเรื่อง Presentation
7
and publication
พฤษภาคม
การนําเสนอ และการตีพิมพ,
2564
ขอบเขตสาระสําคัญ:
การวางแผน และการเตรียมตัว
เพื่อการนําเสนอ ไดแก การเตรียม
สื่อในการนําเสนอ และทักษะการ
นําเสนอที่ดี, การวางแผน และการ
เตรียมตัวเพื่อการตีพิมพ, ไดแก
การพิจารณาวารสารทาง
การแพทย,เพื่อตีพิมพ, (วารสารใน
ฐานขอมูล SCOPUS, ISI, TCI),
ขั้นตอนการเสนอตนฉบับงานวิจัย
เพื่อตีพิมพ,, การเขียนจดหมาย
นําเสนอตนฉบับงานวิจยั (cover
letter), การติดตามผล และการ
แกไขตนฉบับงานวิจัย

13

บรรยายเรื่อง
Pharmacoeconomics
เศรษฐศาสตร,ทางยา

7
พฤษภาคม
2564

ขอบเขตสาระสําคัญ:
แนวคิดและหลักการวิเคราะห,
ผลลัพธ,ดานเศรษฐศาตร,ทางยา
(pharmacoeconomics) ในการ
รักษาผูป.วยเทียบกับผลลัพธ,ทาง
คลีนิก (Clinical outcome) ที่
ผูป.วยไดรับ โดยเนนที่รูปแบบการ
วิเคราะห,ตนทุนประสิทธิผล(cost
effectiveness) และตนทุน
อรรถประโยชน,(cost utility) และ
ทราบถึงประเภทของตนทุนทางยา
รวมทั้งประเภทของผลลัพธ,และ
ตัวอยางรูปแบบจําลอง ทีใ่ ชในการ
วิเคราะห,ขอมูลทางเศรษฐศาสตร,
5

ลําดับ
ที่

หัวขKอการบรรยาย

วันที่

เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

อาจารยGผูKบรรยาย

7
พฤษภาคม
2564

13.00-15.00 น.

2

อ.ภญ.ดร.จุฑาทิพย,
สุพรรณกลาง

11
พฤษภาคม
2564

8.00 - 10.00 น.

2

ผศ.ภญ.ดร.ทิพาพร
พงษ,เมษา

ตางๆ เชน Markov model,
Baysian Markov model,
Discrete event

14

บรรยายเรื่อง Humanistic
outcomes 1
ผลลัพธ,เชิงความเปqนมนุษย,
ขอบเขตสาระสําคัญ:
แนวทางการวัดผลของผลลัพธ,ที่
เกี่ยวกับมนุษย, (humanistic
outcomes) ไดแก life
expectancy, quality of life
(QoL) เชน SF-36, healthrelated QoL, patient
satisfaction เปqนตน

15

บรรยายเรื่อง Humanistic
outcomes 2
ผลลัพธ,เชิงความเปqนมนุษย,
ขอบเขตสาระสําคัญ:
Humanistic
outcomes/Patient reported
outcomes (PRO)
- Definitions and concepts
- Values of PRO in clinical
practice and clinical research
- Types of PRO instruments
- PRO instrument
development and validation
- Methodology issues in
selection, administration and
use of PRO in clinical
research
- Examples of clinical
research on PRO

6

ลําดับ
หัวขKอการบรรยาย
ที่
16 บรรยายเรื่อง Clinical
outcome 1
ผลลัพธ,ทางคลินิก

วันที่

เวลา

11
พฤษภาคม
2564

10.00-12.00 น.

11
พฤษภาคม
2564

13.00-15.00 น.

จํานวน
อาจารยGผูKบรรยาย
ชั่วโมง
2
อ.ภก.ดร.กวิณ ดวงมี

ขอบเขตสาระสําคัญ:
ความหมายและนิยามของผลลัพธ,
ทางคลินิก, การแบงประเภทของ
ผลลัพธ,ทางคลินิก, และการ
ประเมินผลลัพธ,ทางคลินิกใน
ประเภทตางๆ ไมวาจะเปqน
Patient-reported outcomes,
Observer-reported
outcomes, Clinician-reported
outcomes หรือ Performance
outcomes

17

บรรยายเรื่อง Clinical
outcome 2
ผลลัพธ,ทางคลินิก

2

รศ.ภก.ดร.วิชัย
สันติมาลีวรกุล

ขอบเขตสาระสําคัญ:
การออกแบบ และการเลือก
ผลลัพธ,ทางการรักษาหรือการ
ติดตามอาการไมพึงประสงค, หรือ
ผลลัพธ,ของกระบวนการ
ดําเนินงานสําหรับงานวิจัยทาง
คลินิกในประเภทตางๆ

ภาคปฏิบัติการ คิดเป\น 17.5 หน;วยกิต (เวลาทําการตามปฏิทินราชการ)
- ชวงสัปดาห,ที่ 2-7 ของการฝ~กอบรมสถานที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา กรุงเทพมหานคร โดยมีตาราง
การฝ~กปฏิบัติงานรายวันดังนี้
- การบริบาลทางเภสัชกรรม
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป.วยโรคติดเชื้อ

คณาจารย,ผูดูแล
รศ.ภก.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล

7

หอผูป.วย/ หนวย/ คลินิก
หนวยโรคติดเชื้อ

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป.วยโรคหัวใจและ รศ.ภญ.ดร.พรวลัย บุญเมือง
หลอดเลือด
อ.ภก.ดร.กวิณ ดวงมี

หอผูป.วยวิกฤต และกึ่ง
วิกฤตโรคหัวใจและหลอด
เลือด/ คลินิกโรคหัวใจ

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป.วยโรคประสาท
วิทยา/ จิตเวช
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป.วยโรคไต/ โภชน
บําบัด
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป.วยมะเร็ง/ โรค
เลือด
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป.วยวิกฤต

อ.ภญ.ดร.จุฑาทิพย, สุพรรณ
กลาง
ผศ.ภญ.ดร.ดาราพร รุงพราย

หนวยประสาทวิทยา

ผศ.ภก.ดร.ปBยรัตน, พิมพ,สี

หอผูป.วยมะเร็งโลหิตวิทยา

อ.ภก.ดร.วีรยุทธ, แซลิ้ม

หอผูป.วยวิกฤต

หนวยไต

โดยกิจกรรมประจําวันประกอบดวย
เวลา
8.00 - 9:00 น.
9:00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

กิจกรรม
ทบทวนขอมูลผูป.วยประจําวัน
รวมดูแลผูป.วยรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมกับกิจกรรมการใหบริบาลทางเภสัชกรรม
ดังนี้
- จัดทําการประสานรายการยา (medication reconciliation) ในผูป.วยที่รับใหม
- ใหคําแนะนําปรึกษาการใชยาแกผูป.วยและผูป.วยกลับบานขางเตียง (drug
counselling)
- ประเมินและจัดทําเอกสารสําหรับผูป.วยที่เกิดอาการไมพึงประสงค,จากยา
(adverse drug reaction)
- บริการขอมูลทางยาแกผูป.วยและบุคลากรทางการแพทย, (drug information
service)
อภิปรายกรณีศึกษากับอาจารย,ประจําแหลงฝ~กรวมกับดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามที่กําหนด ไดแก
- นําเสนอการวิพากษ,วรรณกรรมปฐมภูมิ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง
- อภิปรายปญหางานวิจัย/ กรณีศึกษา อยางนอย 2 กรณีศึกษา

- ชวงสัปดาห,ที่ 8-16 การพัฒนาโครงรางงานวิจัย และการดําเนินงานวิจัย ระยะเวลา 2 เดือน 1 สัปดาห,
(360 ชั่วโมง) โดยผูฝ~กอบรม
- เขียนโครงรางงานวิจัย และนําเสนอโครงรางงานวิจัย
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- นําโครงรางงานวิจัยเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,
- เก็บขอมูล
- วิเคราะห,ขอมูล
- สรุปผล และนําเสนองานวิจยั
เวลา
8.30-12.00
13.00-15.00
15.00-16.30

กิจกรรม
Assignment
Assignment
Discussion and presentation

ตารางกิจกรรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
สัปดาหGที่
กิจกรรม

การประเมินผล

1

ภาคบรรยาย

การสอบขอเขียน

2

การฝ~กปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหนวยโรคติดเชื้อ

ประเมินการนําเสนอแนว
ทางการทําวิจัย ทําการวิพากย,
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

3

การฝ~กปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหอผูป.วยโรคหัวใจ ประเมินการนําเสนอแนว
และหลอดเลือด
ทางการทําวิจัย ทําการวิพากย,
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

4

การฝ~กปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหอผูป.วยโรคทาง
ระบบประสาท

ประเมินการนําเสนอแนว
ทางการทําวิจัย ทําการวิพากย,
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

5

การฝ~กปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหอผูป.วยวิกฤต

ประเมินการนําเสนอแนว
ทางการทําวิจัย ทําการวิพากย,
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

6

การฝ~กปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหอผูป.วย
โรคมะเร็งโลหิตวิทยา

ประเมินการนําเสนอแนว
ทางการทําวิจัย ทําการวิพากย,
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

9

7

การฝ~กปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหนวยโรคไต

ประเมินการนําเสนอแนว
ทางการทําวิจัย ทําการวิพากย,
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

8

การฝ~กปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ในหนวยที่ตองการ
ทํางานวิจัย เพื่อกําหนดหัวขอการวิจัย ดําเนินการเขียน
โครงรางงานวิจัย

ประเมินการนําเสนอโครงราง
งานวิจัย

9

ดําเนินการเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,

สงพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย,

10

เก็บขอมูล

ประเมินการนําเสนอการเก็บ
ขอมูล 1

11

เก็บขอมูล

ประเมินการนําเสนอการเก็บ
ขอมูล 2

12

เก็บขอมูล

ประเมินการนําเสนอการเก็บ
ขอมูล 3

13

เก็บขอมูล

ประเมินการนําเสนอการเก็บ
ขอมูล 4

14

เก็บขอมูล/ วิเคราะห,ขอมูล

ประเมินการนําเสนอการเก็บ
ขอมูล 5

15

วิเคราะห,ขอมูล

ประเมินการนําเสนอการ
วิเคราะห,ขอมูล

16

สรุปผล และนําเสนอผลการวิจัย

ประเมินการนําเสนอผลการวิจัย

*****หลังจากผูKเขKารับการอบรมผ;านการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแลKวจะไดKรบั *****
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจําทางเภสัชกรรม)
สภาเภสัชกรรม
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