ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
1. ชื่อหลักสตู ร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care

2. ชื่อประกาศนียบตั ร
ชื่อภาษาไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาตานจุลชีพ)
ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate in Pharmacy (Infectious Diseases and Antimicrobial Agents)
3. หนวยงานที่รับผดิ ชอบ
3.1 วิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย
3.2 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดย กลุมเภสัชกรผูดูแลการบําบัดผูปวยโรคติดเชื้อดวย
ยาตานจุลชีพ (ประเทศไทย)
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลกั สตู ร
โรคติด เชื้อ ในโรงพยาบาล เป น หนึ่ง ในสาเหตุสํา คัญ ของการเสีย ชีวิต ของผู  ป  ว ยที่เ ข า รับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาลทั่วโลก แมวาวิวัฒนาการของยาตานจุลชีพจะมีอยางตอเนื่อง แตปญหาการแพรระบาดของเชื้อกอ
โรคและสถานการณเ ชื้อ ดื้อยาในแตล ะโรงพยาบาลที่แ ตกต า งกัน ทําใหมีการจัดการดานทรัพยากรและการ
รักษาด วยยาต านจุลชีพไมเหมือนกัน สมาคมเภสัช กรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยกลุมเภสัชกรผูดูแล
การบําบัดผูปวยโรคติดเชื้อดวยยาตานจุลชีพ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงการสงเสริมใหเภสัชกรโรงพยาบาลซึ่ง
เปนหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ตองรวมกันควบคุมกํากับการใชยาตานจุลชีพใหมีความเหมาะสม เพื่อลดปญหา
สถานการณเชื้อดื้อยาในอนาคต จึงไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาโรคติด
เชื้อและยาตานจุลชีพ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเภสัชกรที่เขารับการอบรมไดเพิ่มพูนองคความรูที่เกี่ยวของ
กับการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อที่ไดรับการรักษาดวยยาตานจุลชีพและฝกทักษะการบริบาลทางเภสัช กรรมผูปว ย
เหลานี้ รวมทั้งสามารถสืบ ค น ขอมูล ยาตานจุล ชีพและนําข อมูล ที่ได มาปรับ ใชในการออกแบบระบบยาตา น
จุลชีพใหเหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาล
5. กําหนดการเปดอบรม
จัดอบรมปละ 2 ครั้ง (รวมระยะเวลา 16 สัปดาห) ณ แหลงฝกที่ไดรบั การรับรอง
6. คุณสมบัติของผูสมคั รเขารับการอบรม
6.1 เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
6.2 ไดรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไมเคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะเวลา 2 ป
กอนจะสมัครเขารับการอบรม

6.3 เปนผูที่กําลังปฏิบัติงานในสาขาโรคติดเชื้อและยาตานจุลชีพ
6.4 ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดใหเขารับการอบรม
7. การคัดเลือกผูเขารับการอบรม
ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 สามารถสมัครเขารับการอบรมได โดยไมมีการสอบคัดเลือก
8. โครงสรางหลกั สูตร
8.1 ระยะเวลาการฝกอบรม
16
สัปดาห
8.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
16
หนวยกิต โดยแบงเปน
ภาคทฤษฏี
2
หนวยกิต (30 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ
14
หนวยกิต (420 ชั่วโมง)
8.3 รายวิชาในหลักสูตร
Cluster 1: General concepts ระยะเวลา 1 สัปดาห (49 ชั่วโมง)
Cluster 2: Laboratory skills ระยะเวลา 2 สัปดาห (98 ชั่วโมง)
Cluster 3: Application of pharmacokinetic/pharmacodynamic concept ระยะเวลา 3
สัปดาห (147 ชั่วโมง)
Cluster 4: Clinical decision making ระยะเวลา 2 สัปดาห (98 ชั่วโมง)
Cluster 5: Evidence based pharmacotherapy ระยะเวลา 2 สัปดาห (98 ชั่วโมง)
Cluster 6: Integrated patient care ระยะเวลา 4 สัปดาห (196 ชั่วโมง)
8.4 การวัดผลการฝกอบรมประกอบดวย
8.4.1 การประเมินผลทุกสัปดาหระหวางการฝกปฏิบัติโดยอาจารยแหลงฝก
8.4.2 การทําแฟมปฏิบัติงานสวนตัว (portfolio)
8.4.3 การสอบขอเขียน และ
8.4.4 การสอบปฏิบัติ
- Bed side examination โดยเภสัชกรผูเชี่ยวชาญโรคติดเชื้ออยางนอย 2 ทาน
- Mini research defence presentation โดยเภสัชกรผูเชี่ยวชาญโรคติดเชื้ออยางนอย 2 ทาน
- ชิ้นงาน / โครงงาน / ผลการดําเนินการ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานยาตานจุลชีพ
8.5 การสําเร็จการฝกอบรม ผูเขารับการอบรมจะตองผานการประเมินดังตอไปนี้
8.5.1 ไดรับคะแนนจากการประเมินผลระหวางการฝกปฏิบัติและแฟมปฏิบัติงานสวนตัว อยูในเกณฑ
ไมนอยกวารอยละ 80
8.5.2 ไดรับคะแนนการสอบขอเขียนอยูในเกณฑไมนอยกวารอยละ 70
8.5.3 ไดรับคะแนนการสอบปฏิบัติ อยูในเกณฑไมนอยกวารอยละ 70

9. หนวยงานที่จัดดําเนินการฝกอบรมตองมีองคประกอบ ดังนี้
9.1 การรับรองหนวยงานหรือแหลงฝก
9.1.1 หนวยงานที่ดําเนินการฝกอบรม
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยกลุมเภสัชกรผูดูแลการบําบัดผูปวยโรคติด
เชื้อดวยยาตานจุลชีพ (ประเทศไทย)
9.1.2 หนวยงานที่เปนแหลงฝกปฏิบัติงานทักษะทางเภสัชบําบัด
โรงพยาบาลศิริราช
9.2 ผูฝกอบรม
แหลงฝกปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลศิริราช
ภก.สัจจา ศุภรพันธ
เภสัชกรประจําฝายเภสัชกรรม รวมกับ
รศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนอัมพวัลย อายุรแพทยโรคติดเชื้อ และ
รศ.พญ.พรพรรณ กูมานะชัย
อายุรแพทยโรคติดเชื้อ
ทั้งนี้ มีอัตราสวนของผูฝกอบรมตอผูรับการฝกอบรมไมนอยกวา 1: 3 ในการฝกภาคปฏิบัติ
9.3 แหลงคนควาขอมูลที่ตองมีในแหลงฝกปฏิบัติงานฯ
9.3.1 Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases
9.3.2 Kasper, DL and Fauci AS. Harrison's Infectious Diseases: McGraw-Hill Medical.
9.3.3 คูมือเภสัชกรในการใชยาตานจุลชีพ. วิชัย สันติมาลีวรกุล, ชาญกิจ พุฒเิ ลอพงศ, ปรีชา
มนทกานติกุล, บรรณาธิการ. พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด; 2556.
9.3.4 คูมือเภสัชกรในการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม 2. วิชัย สันติมาลีวรกุล, ชาญกิจ
พุฒิเลอพงศ, สิริกานต ศรีโสภา, แสง อุษยาพร, ปรีชา มนทกานติกุล, บรรณาธิการ. พิมพ
ครั้งที่1 กรุงเทมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด; 2558.
9.3.5 คอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ท โดยมีสดั สวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
งานไดตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรม ไมนอยกวา 1: 3
ทั้งนี้ กลุมเภสัชกรผูดูแลการบําบัดผูปวยโรคติดเชื้อดวยยาตานจุลชีพ (ประเทศไทย) ยินดีรับการ
ประเมินความพรอมในขอ 9.1–9.3 ซ้ําทุก 5 ป โดยวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย

10. หัวขอการอบรม
สัปดาหที่
หัวขอ
1
Basic & intermediate
course

2

3-4

5-7

8-10

11-12

รูปแบบและเปาหมาย
เนื้อหา
ภาคบรรยายสัปดาหแรก เพื่อใหมอี งค - Review of antibiotics
ความรูที่เกี่ยวของกับยาตานจุลชีพและ - Essentials of clinical
โรคติดเชื้อ
microbiology laboratory
- Review of PK/PD concept
- Antimicrobial resistance
- Clinical practice or treatment
guideline in most common
infectious diseases: Pneumonia,
Urinary tract infection, Skin and
soft tissue infection, Intraabdominal infection, Sepsis and
septic shock, Central nervous
system
General concepts
ภาคปฏิบตั ิ: เรียนรูการเตรยี มและการ Antimicrobial Preparation for
บริหารยาตานจุลชีพสําหรับผูปวย
Safely Administration for
เฉพาะราย เพื่อความปลอดภัยและ
individualized patient.
เหมาะสม
Laboratory skills
ภาคปฏิบตั ิ : เรียนรูมาตรฐานการ Clinical Laboratory Standard
ทดสอบในหองปฏิบัตกิ ารจุลชีวิทยา
Institute (CLSI): Susceptibility
คลนินิกเพื่อประยุกตใชในการรักษา
Testing & Susceptibility
ผูปวยและระบาดวิทยาดานโรคติด
interpretation
ื้ บตั ิ: เรียนรูการประยุกตใช
Application of
ภาคปฏิ
PKPD–guided for Individualized
pharmacokinetic /
เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร Clinical Assessment
pharmacodynamic
ในการประเมินความเหมาะสมของการ
concept
ยาตานจุลชีพตอผูปวยเฉพาะราย
Clinical decision making ภาคปฏิบตั ิ: เรียนรูการสืบคนปญ
 หาการ PKPD–based and Clinical
ใชยาตานจลุ ชีพและแนะนํา regimen Practice–guided for Regimen
ยาตานจุลชีพที่เหมาะสมสําหรับผูปวย Recommendation
เฉพาะรายได
Evidence based
ภาคปฏิบตั ิ: ฝกทักษะการคนควาขอมูล Literature and Information
pharmacotherapy
เกี่ยวของกับยาหรืองานวิจัยดานโรคติด Evaluation & Mini research
เชื้อ สามารถประเมินความถูกตองของ
ขอมูลและประมวลผลเพื่อนํามาใชใน
เลือกยาใหแกผูปวยเฉพาะราย และออก
แบบงานวิจัยดานโรคตดิ เชื้อเบื้องตนได

สัปดาหที่
13-15

16

หัวขอ
Integrated patient care

สอบ

รูปแบบและเปาหมาย

เนือ้ หา

ภาคปฏิบตั ิ: ฝกทักษะการบริบาลผูปวย Antimicrobial Pharmacotherapy
แบบองครวม โดยเนน RDU และ AMR Comprehensive Evaluation
and Report or Manuscript
Preparation
Bedside Examination
Comprehensive Evaluation
and Feed-back Clinical Skills

11. งบประมาณในการฝกอบรม
คาใชจายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 30,000 บาท/คน/16 สัปดาห ประกอบดวย
เอกสารประกอบการอบรม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตร แตไม
ครอบคลุม คาเดินทาง คาอาหาร คาที่พักของผูเขาอบรม
12. กําหนดการฝกอบรม
ชวงที่ 1
ระหวางเดือนเมษายน – กรกฎาคม
ชวงที่ 2
ระหวางเดือนตุลาคม – มกราคม

