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โครงการบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 

1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการ “Updates on the Preventive Care in Pharmacy Practice 2019” 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ความรู้ความช านาญด้านเภสัชศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 
    และการแก้ปัญหาการใช้ยาในชุมชนและสังคม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพด้านการ
    ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 3   บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย
    และสอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน    
      กลยุทธ์ที่ 3   การประชุม/อบรมวิชาการและการบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือการศึกษา
    ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacy Education - CPE)             

4. หลักการและเหตุผล 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 มี
หน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทาง
การแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้นมาจ านวนมาก อีกทั้งเทคนิคการใช้ก็มีความซับซ้อน
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ  การใช้ ย าเพ่ื อการรั กษ าห รือดู แลผู้ ป่ วยจึ งต้ อ งมี ค วามรู้ ที่ ห ล ากหลายทั้ ง ใน รูป แบ บ  
เภสัชภัณฑ์ กลไกการออกฤทธิ์ การบริหารยา การติดตาม และการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม เภสัชกรมี
ความจ าเป็นต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ โรค และผู้ป่วย แบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการ
นี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นความจ าเป็นให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ และเภสัชกรผู้สนใจ  

5. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 
ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม 

2) เพ่ือสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและเป็น
อาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก    

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 

  - เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จ านวนประมาณ 60 คน 
  - อาจารย์และบุคลากร จ านวน 20 คน 

7. วิธีการด าเนินงาน  

 จัดงานประชุมวิชาการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ   
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)  
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8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 

  สถานที่: ห้อง 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

10. งบประมาณ  

  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562  

11. การประเมินผล (ตัวชี้วัด) 

  1. เภสัชกรสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 51 คน (ร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 60 คน) 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.00 

12. การประเมินโครงการ 

 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามตามตัวชี้วัดข้างต้น 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรมในลักษณะบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ใน 
              การดูแลผู้ป่วย 
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. ประชุมวางแผน การจัดโครงการ

ประชุมวิชาการ  
  

     

2. ขออนุมัติจัดโครงการฯ        
3. ประชาสัมพันธ์งาน        
4. ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม        
5. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม        
6. จัดการประชุม        
7. สรุปผลและประเมินผลการจัดงาน        



ก ำหนดกำร  
งำนประชุมวิชำกำร  “Updates on the Preventive Care in Pharmacy Practice 2019” 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหำคม 2562 
ณ ห้อง 2007 ชั้น 2 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์รังสิต 

 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียนร่วมงาน 
08.45 - 09.00 น. เปิดงาน 
09.00 – 9.45 น.   Assessment of Cardiovascular Risk: Thai and International Algorithms 
 โดย อาจารย์ เภสัชกรกฤติน บัณฑิตานุกูล   

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9.45 – 10.30 น. Statins in the Primary Prevention of ASCVD: The New AHA/ACC guideline 
  โดย อาจารย์ เภสัชกรกฤติน บัณฑิตานุกูล   
 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.30 น. Aspirin in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ ์เจษฎาญานเมธา  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
11.30 – 12.15 น. Hypoglycemic Agents and Cardiovascular Disease Prevention 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
12.15 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 14.00 น. Prevention of Falls in the Elderly: Drugs Should Be Avoidedฤืะร้ัย าพะััหรอ า 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท ์   
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                        
14.00 – 14.45 น. Vaccines and Immunization for the Elderly 
 โดย อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญงิปวลี เนียมถาวร 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 15.45 น. Fine Particulate Matters and Respiratory Health: An Update             
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุชาดา สูรพันธ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
15.45-16.30 น. Probiotics and Prebiotics for Better Health: Show Me the Evidence 
  โดย อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญงิกรกช กังวาลทัศน์  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
16.30 น. ปิดการประชุม 

*หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รวม 6 หน่วยกิต 
(ภาคเช้า 3 หน่วยกิต, ภาคบ่าย 3 หน่วยกิต, ตลอดวัน 6 หน่วยกิต) ลงทะเบียนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 




