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โครงการบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

1. ชื่อโครงการ ประชุมวชิาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2564  
   หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” (รูปแบบออนไลน์) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรมคลินิก 
   2. คณะกรรมการบริการวิชาการ 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ 4  การบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
 เป้าประสงค์  เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน สังคม วิชาชีพและภาคอุตสาหกรรม   
 กลยุทธ์ที่  4.1 ขยายขอบเขตและคุณภาพของงานบริการวิชาการ เช่น การบริการชุมชน การประชุม   
                                   วิชาการ การอบรม/สัมมนา และ การผลิตหนังสือตารา   
 ตัวช้ีวัด  D1 จ านวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 
    D2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ (คะแนนเต็ม 5)  
    D3 ร้อยละจ านวนผู้ใช้บริการวิชาการในปีก่อนหน้าที่กลับมาใช้บริการซ้าในรอบระยะเวลา 1 ปี 

4. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ ของรัฐ ก่อตั้งในปี 
พ.ศ.2556 มีหนึ่งในพันธกิจหลักคือ ในบริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และ
เป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการ
พัฒนายาใหม่ ๆ ขึ้นมาจ านวนมาก อีกทั้งเทคนิคการใช้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ยาเพ่ือการรักษาหรือดูแล
ผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ กลไกการออกฤทธิ์ การบริหารยา การติดตาม และการ
ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม เภสัชกรมีความจ าเป็นต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ โรค และผู้ป่วย 
แบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นความจ าเป็นให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือ
เป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และเภสัชกรผู้สนใจ  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  
     (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม 

  5.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและ 
               เป็นอาจารย์เภสชักรแหล่งฝึก    
6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 

  - เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จ านวนประมาณ 80 คน / ครั้ง (ออนไลน์) 
  - อาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 20 คน (ออนไลน์) 
  - เจ้าหน้าที่ อาจารย์และวิทยากร จ านวน 20 คน (ออนไซต์) 
 รวม 120 ท่าน  
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7. วิธีการด าเนินงาน  
 จัดงานประชุมวิชาการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ   
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)  

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 
 - จัดประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564  
  ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 

10. งบประมาณ  - งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน จ านวน 55,000 บาท  
                         โดยใช้งบประมาณครั้งละ 27,500 บาท 

11. การประเมินผล (ตัวชี้วัด) 

 11.1 เชิงปริมาณ 
  11.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจ านวนผู้เข้าร่วมที่ตั้งไว้   

 11.2 เชิงคุณภาพ 
  11.2.1  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. จัดการประชุม        
6. สรุปผลและประเมินผลการจัดงาน        
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ก าหนดการประชุมวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) 
หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” 

โดย ศูนย์บริการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 3 และ เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 
.................................................................. 

วัน - เวลา หัวข้อประชุม วิทยากร 
วันเสาร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2564 

08.15 – 08.30 น. เปิดงานประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มธ. 
รศ.ดร.ภก.อรัมษ์  เจษฎาญานเมธา 

09.00 – 10.15 น. Drug Selection for Hospital Formulary 
Focus on Important Specifications. 
 

รศ.ดร.ภญ.จินดา หวังบุญสกุล 

10.15 – 11.15 น. Principle of Extemporaneous Preparation: 
What should be considered before starting 
a recipe? 
 

รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล 

11.15 – 12.30 น. R2R: A key to be a learning organization  
(พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย: กุญแจสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้) 

อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ 

วันเสาร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2564 
09.00 – 10.15 น. Update in Effect of Fatty and Uric-rich Diet 

on Serum Cholesterol and Uric acid. 
อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร 
อ.ภญ.สุพิชชา ล้ าเลิศปัญญา 
 

10.15 – 11.30 น. Is CBD oil safe for our patients?  
An overview of CBD-drug interaction 

อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ 
อ.ภก.รัชต์ชยุตม์ หาฤทธี 
 

11.30 – 12.30 น. Management of Blood Pressure in Chronic 
Kidney Disease. 
 

อ.ภก.พีระพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล 

 
*หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 
                วันที่ 3 กรกฎาคม 64 จ านวน 3.50 หน่วยกิต  วันที่ 10 กรกฎาคม 64 จ านวน 3.50 หน่วยกิต   
                รวม 7.0 หน่วยกิต  

 


