กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
CoP-HATHAI (คอป-หทัย): Community of Pharmacist for Heart And Vascular diseases of Thailand
วัตถุประสงค์หลัก : เป็นกลุ่มทำงำนที่รวบรวมแนวคิด หรือ รูปธรรมของงำน จำกที่ต่ำงๆ ร่วมถึง ร่วมพัฒนำงำนในด้ำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้เป็นที่ยอมรับหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้ำนอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเสนอรูปแบบหรือทำงเลือกของงำนเภสัชกรรมเพื่อรองรับกำรพัฒนำ ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญระดับสูงด้ำนโรคหัวใจและหลอดเลือด
แผนการดาเนินงาน 4 ปี (2556 - 2559) มุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 ด้ำน ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพของเภสัชกร โดยร่วมพัฒนำเภสัชกรให้มีองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมร่วมมือ โดยร่วมพัฒนำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรทั้งในวิชำชีพเดียวกัน และสหสำขำวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำนวัตกรรม โดยร่วมพัฒนำเทคโนโลยี ระบบกำรจัดกำรใหม่ๆ หรืองำนวิจัยมำใช้ในกำรทำงำน
แนวทางการดาเนินงาน (ยุทธวิธี)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพของเภสัชกร
- จัดอบรมควำมรู้ทั้งเชิงคลินิกและเชิงระบบ ครอบคลุมตั้งแต่หน่วยบริกำรระดับปฐมภูมิ (Primary care) จนถึงหน่วยบริกำรระดับตติยภูมิระดับสูง หรือเฉพำะด้ำน
(Excellence center)
-

จัดตั้งโรงพยำบำลพี่เลี้ยงเพื่อศึกษำดูงำนและฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
- ประสำนให้เกิดควำมร่วมมือในกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชน และมหำวิทยำลัย

- ร่วมผลักดันให้สมำชิกในทีมเป็นคณะกรรมกำรในทีมพัฒนำระดับนโยบำย ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร หรือโรงพยำบำล
-

ค้นหำเภสัชกรที่เป็นบุคคลที่มีศักยภำพระดับนโยบำยเข้ำมำเป็นสมำชิกในทีม

ยุทธศำสตร์ 3 : กำรพัฒนำนวัตกรรม
- พัฒนำระบบสำรสนเทศกลำง เพื่อใช้ในงำน และกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
- นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในระบบกำรจัดกำร

กิจกรรมของกลุ่มตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร (ร่วมพัฒนำเภสัชกร ให้มีองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนที่เกี่ยวข้อง)
กิจกรรม
-จัดกำรประชุมวิชำกำร 3 วัน (Annual
conference of CoP-HATHAI)

เป้าหมาย ปีที่ 1 (2556)
1 ครั้ง
เพื่อเปิดตัวชุมชนนักปฏิบัติ
และทบทวน ควำมรู้เกี่ยวกับ
โรคและยำที่ใช้ในโรคหัวใจ
และหลอดเลือด สำหรับเภสัช
กรผู้สนใจทั่วไป
-จัดตั้งโรงพยำบำลพี่เลี้ยงเพื่อศึกษำดูงำน
ร้อยละ 60 ของโรงพยำบำล
และ ฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำร
พัฒนำให้เป็นรพ.พี่เลี้ยง
-พัฒนำโรงพยำบำลระดับ 3 ให้มีศักยภำพใน
กำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่
เกี่ยวข้อง เช่น anticoagulant clinic, Heart
clinic เป็นต้น
- กำรจัดอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกร
1 ครั้ง
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อรองรับแผนศูนย์ควำม
เชี่ยวชำญระดับสูงทำงด้ำนโรคหัวใจ
-จัดให้มีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรเรียน
จำนวนเภสัชกรที่เรียนรู้ผ่ำน
ทำงไกล และคู่มือกำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
ระบบกำรเรียนทำงไกลอย่ำง
และหลอดเลือดสำหรับเภสัชกร รวม
น้อย 100 คน
electronic book

เป้าหมาย ปีที่ 2 (2557)
1 ครั้ง

เป้าหมาย ปีที่ 3 (2558)
1 ครั้ง

เป้าหมาย ปีที่ 4 (2559)
1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

ทุกโรงพยำบำลระดับ 1-2
ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
โรงพยำบำลพี่เลี้ยง
ร้อยละ 50 ของโรงพยำบำลใน
ระดับ 3 ได้รับกำรพัฒนำงำน
ในกำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่เกี่ยวข้อง
1 ครั้ง

ร้อยละ 75 ของโรงพยำบำลใน
ระดับ 3 ได้รับกำรพัฒนำงำน
ในกำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่เกี่ยวข้อง
1 ครั้ง

จำนวนเภสัชกรที่เรียนรู้ผ่ำน
ระบบกำรเรียนทำงไกลอย่ำง
น้อย 150 คน

จำนวนเภสัชกรที่เรียนรู้ผ่ำน
ระบบกำรเรียนทำงไกลอย่ำง
น้อย 200 คน

จำนวนเภสัชกรที่เรียนรู้ผ่ำน
ระบบกำรเรียนทำงไกลอย่ำง
น้อย 250 คน

ร้อยละ 80 ของโรงพยำบำล
กลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำร
พัฒนำให้เป็น รพ.พี่เลี้ยง
-

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความร่วมมือ (ร่วมพัฒนำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรทั้งในวิชำชีพเดียวกัน และสหสำขำวิชำชีพ)
กิจกรรม
-สำรวจศักยภำพของเภสัชกรโรงพยำบำลใน
ด้ำนกำรดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
เพื่อพัฒนำและประสำนควำมร่วมมือในกำร
ทำงำน
-เพิ่มจำนวนเภสัชกรที่เป็นบุคคลที่มี
ศักยภำพ เข้ำมำเป็นสมำชิกในกลุ่ม
-ประสำนให้เกิดควำมร่วมมือในกำรทำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชน
องค์กรวิชำชีพ และสถำบันกำรศึกษำ
-ส่งเสริมให้เภสัชกรเกิดกำรทำงำนร่วมกับ
ทีมสหสำขำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ 12
เครือข่ำยบริกำร

เป้าหมาย ปีที่ 1 (2556)
เป้าหมาย ปีที่ 2 (2557)
มีรำยงำนกำรจัดสำรวจ
ศักยภำพของโรงพยำบำลที่ให้
กำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
มีตัวแทนของเภสัชกรอย่ำง
มีสมำชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่ำง
น้อย 1 คนของโรงพยำบำล
น้อยร้อยละ 20
เป้ำหมำยเข้ำร่วมเป็นสมำชิก

เป้าหมาย ปีที่ 3 (2558)
-

มีสมำชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่ำง
น้อยร้อยละ 20

เป้าหมาย ปีที่ 4 (2559)
มีรำยงำนกำรจัดสำรวจ
ศักยภำพของโรงพยำบำลที่ให้
กำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
มีสมำชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่ำง
น้อยร้อยละ 20

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา นวัตกรรม (ร่วมพัฒนำเทคโนโลยี และระบบกำรจัดกำรใหม่ ๆ หรืองำนวิจัยมำใช้ในกำรทำงำน)
กิจกรรม
-จัดทำเวปไซต์ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ หรือ
กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด
-จัดเตรียมสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรเรียน
ทำงไกล (e-learning) และหนังสือคู่มือกำร
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับ
เภสัชกร รวมทั้ง electronic book
-พัฒนำงำน หรือจัดหำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
(link web หรือแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวอย่ำงของ
กำรปฏิบัติงำน)

เป้าหมาย ปีที่ 1 (2556)
มีเวปไซต์ของกลุ่มฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกำรติดต่อ
ข่ำวสำร และกำรดำเนินงำน
มีสื่อกำรสอนอย่ำงน้อย 1 ชุด

มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรดูแล
ผู้ป่วยอย่ำงน้อย 2 เรื่อง

เป้าหมาย ปีที่ 2 (2557)
มีพัฒนำกำรของเวปไซต์
กลุ่มฯ

เป้าหมาย ปีที่ 3 (2558)
มีพัฒนำกำรของเวปไซต์
กลุ่มฯ

เป้าหมาย ปีที่ 4 (2559)
มีพัฒนำกำรของเวปไซต์
กลุ่มฯ

มีสื่อกำรสอนเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 1 ชุด

มีสื่อกำรสอนเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 1 ชุด

มีสื่อกำรสอนเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 1 ชุด

มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรดูแล
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง

มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรดูแล
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง

มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรดูแล
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละ 1 เรื่อง

