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ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ันการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ช่ือภาษาอังกฤษ Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care 

2. ช่ือประกาศนียบัตร 

ช่ือภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผูปวยวิกฤต)  

ช่ือภาษาอังกฤษ Certificate in Pharmacy (Critical Care)  

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผูปวยวิกฤต (Critically ill patient) ไดแกผูปวยท่ีเขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวย (intensive           

care unit: ICU) เน่ืองจากมีสภาวะโรคท่ีรุนแรง และมีความเส่ียงตอการเสียชีวิต ภาวะความเจ็บปวยในผูปวย         

กลุมน้ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเภสัชจลนศาสตรไดทุกกระบวนการ ต้ังแตการดูดซึมยา กระจายยา การ     

เมแทบอลิซึม และการขับถายยา การใชยาในผูปวยกลุมน้ีจึงมีความพิเศษกวาผูปวยท่ัวไปเน่ืองจากมีโอกาส   

เกิดเหตุการณไมพึงประสงค รวมถึงมีความเส่ียงในการไมตอบสนองตอการรักษาไดสูงกวา นอกจากน้ียาท่ีใช   

ในผูปวยกลุมน้ีหลายๆชนิดเปนยาท่ีมีความเส่ียงสูง (high alert drug) และสถานการณในการดูแลผูปวยท่ีเรง       

ดวนจึงทําใหเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีรุนแรงได ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทําให 

ผูปวยปลอดภัยจากการรักษา ผูปวยวิกฤตจึงควรไดรับการดูแลการใชยาอยางใกลชิด 

เภสัชกรเปนบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความรูความชํานาญในการใชยา การปฏิบัติงานของเภสัชกร 

ในการดูแลผูปวยวิกฤตรวมกับสหสาขาวิชาชีพทําใหผูปวยไดรับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และลดคาใช   

จายในการรักษาได (1, 2) ดวยความตระหนักในความสําคัญของบทบาทเภสัชกรในการดูแลผูปวยวิกฤตดัง     

กลาว คณะเภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นความสําคัญของ       

เภสัชกรท่ีจะตองมีความรู ความเขาใจ และมีความชํานาญในการดูแลผูปวยวิกฤต จึงไดรวมมือจัดทําหลักสูตร     

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมดานการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยวิกฤต (Certificate in Critical Care         

Pharmacy) หลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห โดยมีเน้ือหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝก       

ปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร โดยความอนุเคราะหของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได       

กําหนดใหเภสัชกรฝกปฏิบัติงาน ณ หออภิบาลผูปวย (intensive care unit: ICU) โรงพยาบาลสงขลา             

นครินทร เภสัชกรท่ีเขารับการฝกจะไดมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกับสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความชํานาญในการ 
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บริบาลผูปวย โดยมีคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูกํากับดูและการฝก   

ปฏิบัติอยางใกลชิด  

หลักสูตรน้ีเนนถึงการทําใหผูเขาอบรมเขาใจถึงหลักการท้ังทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือท่ีจะ
สามารถนําไปปฏิบัติตลอดจนริเร่ิมการใหบริการวิชาชีพเภสัชกรรมดานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยวิกฤต

ไดจริงเม่ือสําเร็จหลักสูตรการอบรม การฝกปฏิบัติวิชาชีพจะเนนการใช evidence based practice ในการ         

ดูแลผูปวย เภสัชกรท่ีเขารับการฝกจะไดรับเสริมสรางความเขมแข็งในแงของทักษะในการใหบริบาลทาง 

เภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต รวมถึงเพ่ิมพูนความรูในเร่ืองโรคหรือภาวะท่ีพบบอยในผูปวยวิกฤต การฝกอบรมน้ี   

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเภสัชกรมีความรูและสามารถในดานตาง ๆ ไดแก เขาใจบทบาทหนาท่ีของเภสัชกรใน       

critical care team เขาใจเก่ียวกับเภสัชจลนศาสตรท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูปวยวิกฤต หลักการใชยาเพ่ือ       

รักษาภาวะช็อกประเภทตางๆ การใชยาเพ่ือรักษาภาวะติดเช้ือท่ีพบบอยในผูปวยวิกฤต พิษวิทยา     

(toxicology) ในผูปวยวิกฤต การจัดการความไมสมดุลของเกลือแร และสมดุลกรด-ดางในผูปวยวิกฤต โภชน       

ศาสตรค้ําจุน (nutrition support) ในผูปวยวิกฤต การใชยาในกระบวนการกูชีพข้ันสูง (advance cardiac             

life support) การใชยาเพ่ือปองกันและรักษาภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนในผูปวยวิกฤต ไดแก อาการปวด         

(pain management) กระสับกระสาย (agitation) คลุมคล่ัง (delirium) น้ําตาลในเลือดสูง             

(hyperglycemia) การปองกันการเกิดล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา และการปองกันการเกิด stress       

related- mucosal damage การใชยาหยอนกลามเน้ือ (neuromuscular blocking agents) โดยใช             

กิจกรรม pharmacotherapy consultation และ drug information service เปนกลไกหลักในการสอน               

โดยเภสัชกรท่ีเขารับการฝกอบรมมีโอกาสท่ีจะใหความรูดานการใชยาในผูปวยวิกฤตแกบุคลากรทางการ

แพทยอ่ืน ๆ 

5. กําหนดการเปดอบรม 

เพ่ือใหการอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความตอเน่ืองท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังน้ัน 

การอบรมในแตละรอบรับผูสมัครอบรมไมเกิน 2 คนตอ 1 รอบการอบรม ดังน้ี 

รอบการอบรมท่ี  ระยะเวลาการอบรม 

1  2 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2563 

2  5 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2563 

3  31 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2563 

 

6. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการอบรม 

ผูท่ีจะเขาอบรมควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนเภสัชกรประจําโรงพยาบาลของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

2. เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไมเคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะเวลา 2 ปกอน

จะสมัครเขารับการอบรม 
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3. มีประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอยางนอย 6 เดือน 

4. มีความสนใจในงานท่ีทําและมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต 

5. สามารถเขารวมงานประชุม Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine 
(27 เมย - 1 พค. 2563) ได ้

7. การคัดเลือกผูเขารับการอบรม  

ผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 สามารถเขารับการอบรมไดโดยไมมีการสอบคัดเลือก อยางไร     

ก็ตาม จะรับสมัครผูเขารับการอบรมเพียง 2 คนในแตละกลุม หากมีผูสนใจมากกวา 2 คน คณะกรรมการจะ             

ดําเนินการคัดเลือกจากผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาใหความเหมาะสมกอน โดยเฉพาะความ 

พรอมของโรงพยาบาล และเภสัชกรท่ีจะดําเนินงานดานการบริบาลผูปวยวิกฤต 

8. โครงสรางหลักสูตร 

8.1 ระยะเวลาการฝกอบรม     16  สัปดาห 

      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 16  หนวยกิต โดยแบงเปน 

-   ภาคทฤษฎี ไมนอยกวา   2  หนวยกิต 

-   ภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา 14  หนวยกิต 

ท้ังน้ี กําหนดใหภาคทฤษฎี มีจํานวนหนวยกิตละ 15 ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติ มีจํานวนหนวยกิต

ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 

 

8.2 แผนการฝกอบรมตลอดหลักสูตร  

1) ภาคทฤษฎี  _ ระยะเวลาฝกอบรม 2 สัปดาห 

จัดใหมีการบรรยายอยางนอย 48 ช่ัวโมง (เฉล่ีย 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห) ณ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร และฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยมีการบรรยายครอบคลุม

เน้ือหาดังตอไปน้ี 

คาบท่ี 
(คาบละ 3 
ช่ัวโมง) 

 
หัวขอ 

 
ผูบรรยาย 

1  Basic knowledge และ hemodynamic monitoring ในผู
ปวยวิกฤต 

รศ.นพ.บดินทร ขวัญนิมิตร 

2  เภสัชจลนศาสตรท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูปวยวิกฤต  อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

3  หลักการใชยาสําหรับการ resuscitation ภาวะช็อกประเภท
ตางๆ อันไดแก การใชสารน้ําทางหลอดเลือดดํา inotropes และ 
vasopressors 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

4  พยาธิสรีรวิทยาและการจัดการภาวะ septic shock  อ.นพ.วีรพงศ วัฒนาวนิช 

5  การจัดการความไมสมดุลของเกลือแรในผูปวยวิกฤต  อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 
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6  การใชยาในผูปวยวิกฤตท่ีมีปญหาโรคไต โรคปอด และโรคตับท่ี
ไดรับการฟอกไตอยางตอเน่ือง (continuous renal 
replacement therapy) และผูท่ีทํา extracorporeal 
membrane oxygenation (ECMO) 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

7  การจัดการความไมสมดุลกรด-ดางในผูปวยวิกฤต  อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

8  โภชนศาสตรค้ําจุน (Nutrition support) ในผูปวยวิกฤต  รศ.นพ.รังสรรค ภูรยานนทชัย 

9  การใชยาเพ่ือรักษาอาการปวด (pain management) ในผูปวย
วิกฤต 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

10  การใชยาเพ่ือปองกันและรักษาอาการกระสับกระสาย 
(agitation) ในผูปวยวิกฤต 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

11  การใชยาเพ่ือปองกันและรักษาภาวะคลุมคล่ัง (delirium) ในผู
ปวยวิกฤต 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

12  การใชยาหยอนกลามเน้ือ (neuromuscular blocking agents)  อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

13  การควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือดใหเหมาะสมในผูปวย
วิกฤต 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

14  การใชยาเพ่ือปองกันการเกิด stress related- mucosal 
damage ในผูปวยวิกฤต 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

15  การใชยาเพ่ือปองกันการเกิดล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา 
(venous thromboembolism: VTE) ในผูปวยวิกฤต 

ผศ.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 

16  การใชยาในกระบวนการกูชีพข้ันสูง (advance cardiac life 
support) 

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน และ 
ผศ.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 

 

2) ภาคปฏิบัติ 

1. การใหบริบาลผูปวยจริงควบคูไปกับการเรียนภาคทฤษฎีเปนระยะเวลา 14 สัปดาห ณ หออภิบาลผู

ปวย (ICU) โรงพยาบาลสงขลานครินทรกิจกรรมประจําวัน (โดยสังเขป) ประกอบดวย 

7.30 - 10.00 น. ทบทวนขอมูลผูปวยประจําวัน รวมกับทีมแพทยในการตรวจเย่ียมผูปวย (ward 

round) จัดทําการประสานรายการยา (medication reconciliation) ในผูปวยท่ีรับใหม 10.00 - 

12.00 น. อภิปรายกรณีศึกษากับอาจารยประจําแหลงฝก 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การเรียนการสอนภาคทฤษฎี นําเสนอกรณี

ศึกษาจํานวน 3 คร้ัง นําเสนอการวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ จํานวน 1 คร้ัง และใหความรู

บุคลากรทางการแพทย จํานวน 1 คร้ัง 

2. ในชวง 4 สัปดาหสุดทาย ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขียนโครงรางงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู

ปวยวิกฤต เพ่ือนําเสนอกอนการดําเนินโครงการจริง ณ หนวยงานตนสังกัด 

 

8.3 การวัดผลการฝกอบรม 

เพ่ือเปนการประกันคุณภาพการจัดการการอบรมของหลักสูตรน้ี ผูเขารับการอบรมตองผานเกณฑ

การประเมิน โดยหลังจากผูเขาอบรมสําเร็จหลักสูตรแลว ผูเขาอบรมจะถูกประเมินในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

1) การประเมินผลระหวางการฝกปฏิบัติงาน 
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2) การจัดทําแฟมปฏิบัติงานสวนตัว (port folio) 

3) การสอบขอเขียน 

4) การสอบปฏิบัติ 

8.4 การสําเร็จการฝกอบรม 

ผูเขารับการอบรมจะตองผานการประเมินดังตอไปน้ี 

1. ไดรับการประเมินผลดานเจตคติและความรับผิดชอบระหวางการฝกปฏิบัติงานและแฟมประวัติ

สวนตัว  อยูในเกณฑผานไมนอยกวารอยละ 80 

2. ดานความรู  ประเมินโดยการจัดสอบประเมินความรูดังน้ี 

1.1 สอบอัตนัย ประเมินความรูเชิงลึกในสวนของความรูดานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวย

วิกฤต เกณฑผานรอยละ 70  

1.2 สอบปรนัย 50 ขอ 2 รอบ รวม 100 ขอ ประเมินความรูเชิงกวาง  เกณฑผานรอยละ 70 

3. ทักษะการปฏิบัติงาน  ประเมินประเมินท่ีส้ินสุดการปฏิบัติงาน โดยอาจารยประจําแหลงฝก เกณฑ

ผานรอยละ 70 

 

หลังจากผูเขารับการอบรมผานการประเมินท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติแลวจะไดรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผูปวยวิกฤต) จากวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย และไดหนวยกิตการศึกษา     

ตอเน่ือง (CE) จากการเขาอบรมตามเกณฑของสภาเภสัชกรรม 

9. หนวยงานท่ีจัดดําเนินการฝกอบรม 

9.1 หนวยงานท่ีจัดอบรม  คณะเภสัชศาสตร รวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

9.2 หนวยงานท่ีเปนแหลงฝกปฏิบัติงานทักษะทางเภสัชบําบัด  หออภิบาลผูปวย (intensive care unit: 

ICU) โรงพยาบาลสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ท้ังน้ี จะตองมีการประเมินความพรอมของหนวยงานท่ีจัดดําเนินการฝกอบรม ซ้ําทุก 5 ป โดยวิทยาลัย- 

เภสัชบําบัดแหงประเทศไทย 

9.3 ผูฝกอบรมหลักและผูประสานงานของโครงการ 

1) อ.ภญ. สิริมา สิตะรุโน  

- สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

- วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด (เฉพาะทางดาน

ผูปวยวิกฤต) วิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย 

- Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS) American Pharmacists Association  

- ปจจุบัน: อาจารยประจําภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

ใหบริบาลทางเภสัชกรรม ณ หออภิบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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2) ผศ.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 

- สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) และเภสัชศาตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

- หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด 

- Certified Pharmacy Practice Residency in Internal Medicine, University of Arizona 

- Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS) American Pharmacists Association  

- ปจจุบัน: ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร และใหบริบาลทางเภสัชกรรม ณ หอผูปวยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

9.4 วิทยากร 

คณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณาจารยสาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต คณะแพทยศาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

10. คาใชจาย 

คาใชจายตลอดหลักสูตรท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 25,000 บาท/คน/ 16 สัปดาห คาใชจายน้ี         

ประกอบดวย เอกสารประกอบการอบรม คาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร นอกเหนือจากรายการขาง     

ตน ไดแก คาเดินทางของผูเขาอบรม คาอาหาร คาท่ีพัก คาเดินทางจากท่ีพักถึงคณะเภสัชศาสตร           

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูเขาอบรมตองรับผิดชอบคาใชจายและตองดําเนินการเอง 

การชําระคาลงทะเบียนโดยการโอนเงินเขาบัญชี ประชุมวิชาการ (คณะเภสัชศาสตร) ธนาคารไทย     

พาณิชย สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บัญชีเลขท่ี 565-439524-7 และสงสําเนาการโอนเงินโดยทาง       

โทรสาร 074-428222 หรือชําระคาลงทะเบียนดวยตนเองในวันแรกของการฝกอบรม ณ ฝายการเงินและ       

บัญชี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

11. การสมัครเขารับการอบรม 

ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี  

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรุโน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90112 

โทร 074-288871, 088-7900798  โทรสาร 074-428222  

 

หรือท่ี sirima@pharmacy.psu.ac.th และท่ี www.pharmacy.psu.ac.th ซ่ึงสามารถติดตามขาวท่ีเปน
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