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1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care 

 
2. ชื่อประกาศนียบัตร 

ชื่อภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผูปวยวิกฤต)  
ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate in Pharmacy (Critical Care)  

 
3. หนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

วิทยาลัยเภสัชบาํบัดแหงประเทศไทย 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ผูปวยวิกฤต (Critically ill patient) ไดแกผูปวยท่ีเขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวย (intensive 
care unit: ICU) เนื่องจากมีสภาวะโรคที่รุนแรง และมีความเส่ียงตอการเสียชีวิต ภาวะความเจ็บปวยในผูปวย
กลุมน้ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตรไดทุกกระบวนการ ตั้งแตการดูดซึมยา กระจายยา การเม
แทบอลิซึม และการขับถายยา การใชยาในผูปวยกลุมนีจ้ึงมีความพิเศษกวาผูปวยท่ัวไปเนื่องจากมีโอกาสเกิด
เหตุการณไมพึงประสงค รวมถึงมีความเส่ียงในการไมตอบสนองตอการรักษาไดสูงกวา นอกจากนี้ยาที่ใชใน
ผูปวยกลุมน้ีหลายๆชนิดเปนยาที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drug) และสถานการณในการดูแลผูปวยท่ีเรงดวน
จึงทําใหเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีรุนแรงได ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําใหผูปวย
ปลอดภัยจากการรักษา ผูปวยวิกฤตจึงควรไดรับการดูแลการใชยาอยางใกลชิด 
 เภสัชกรเปนบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความชํานาญในการใชยา การปฏิบัติงานของเภสัชกรใน
การดูแลผูปวยวิกฤตรวมกับสหสาขาวิชาชพีทําใหผูปวยไดรบัประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และลดคาใชจายใน
การรักษาได (1 และ 2) ดวยความตระหนักในความสําคัญของบทบาทเภสัชกรในการดูแลผูปวยวิกฤตดังกลาว 
คณะเภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นความสาํคัญของเภสัชกรท่ี
จะตองมีความรู ความเขาใจ และมีความชาํนาญในการดูแลผูปวยวิกฤต จึงไดรวมมือจัดทําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมดานการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยวิกฤต (Certificate in Critical Care 
Pharmacy) หลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห  โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝก
ปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร โดยความอนุเคราะหของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได
กําหนดใหเภสัชกรฝกปฏิบัติงาน ณ หออภิบาลผูปวย  (intensive care unit: ICU) โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
เภสัชกรที่เขารับการฝกจะไดมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกับสหสาขาวิชาชพีท่ีมีความชาํนาญในการบริบาลผูปวย 
โดยมีคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทรเปนผูกํากับดูและการฝกปฏิบัติอยาง
ใกลชิด  

หลักสูตรน้ีเนนถึงการทําใหผูเขาอบรมเขาใจถึงหลักการท้ังทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถ
นําไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่มการใหบริการวิชาชีพเภสัชกรรมดานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยวิกฤตไดจริง
เมื่อสําเร็จหลักสูตรการอบรม การฝกปฏิบัติวิชาชีพจะเนนการใช evidence based practice ในการดูแล

ฉบับปรับปรุง 

ฉบับปรับปรุง 



ผูปวย เภสัชกรที่เขารับการฝกจะไดรับเสริมสรางความเขมแข็งในแงของทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผูปวยวิกฤต รวมถึงเพิ่มพูนความรูในเรื่องโรคหรือภาวะท่ีพบบอยในผูปวยวิกฤต การฝกอบรมนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเภสัชกรมีความรูและสามารถในดานตาง ๆ ไดแก เขาใจบทบาทหนาที่ของเภสัชกรใน 
critical care team เขาใจเก่ียวกับเภสัชจลนศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูปวยวิกฤต หลักการใชยาเพื่อรักษา
ภาวะช็อกประเภทตางๆ การใชยาเพื่อรักษาภาวะติดเชื้อที่พบบอยในผูปวยวิกฤต พิษวิทยา (toxicology) ใน
ผูปวยวิกฤต การจัดการความไมสมดุลของเกลือแร และสมดุลกรด-ดางในผูปวยวิกฤต โภชนศาสตรค้ําจุน 
(nutrition support) ในผูปวยวิกฤต การใชยาในกระบวนการกูชีพขั้นสูง (advance cardiac life support) 
การใชยาเพื่อปองกันและรักษาภาวะแทรกซอนที่ เกิดขึ้นในผูปวยวิกฤต ไดแก  อาการปวด (pain 
management) กระสับกระสาย (agitation) คลุมคลั่ง (delirium) น้ําตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) การ
ปองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา และการปองกันการเกิด stress related- mucosal damage 
การใช ยาหยอนกลามเ น้ือ (neuromuscular blocking agents) โดยใชกิจกรรม pharmacotherapy 
consultation และ drug information service เปนกลไกหลักในการสอน โดยเภสัชกรท่ีเขารับการฝกอบรม
มีโอกาสที่จะใหความรูดานการใชยาในผูปวยวิกฤตแกบุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ 
 
5. กําหนดการเปดอบรม 
 เพื่อใหการอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความตอเนื่องท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น การ
อบรมในแตละรอบรับผูสมัครอบรมไมเกิน 2 คนตอ 1 รอบการอบรม ดังน้ี 

รอบการอบรมที ่ ระยะเวลาการอบรม 
1 มกราคม – เมษายน 2560 
2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 
3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

 
6. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการอบรม 
 ผูที่จะเขาอบรมควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนเภสัชกรประจําโรงพยาบาลของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
2. เปนผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม และไมเคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะเวลา 2 ปกอน

จะสมัครเขารับการอบรม 
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอยางนอย 6 เดือน 
4. มีความสนใจในงานที่ทําและมหีนาท่ีที่เก่ียวของกับการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต 

 
7. การคัดเลือกผูเขารับการอบรม  
 ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 สามารถเขารับการอบรมไดโดยไมมีการสอบคัดเลือก อยางไรก็ตาม 
จะรับสมัครผูเขารับการอบรมเพียง 2 คนในแตละกลุม หากมีผูสนใจมากกวา 2 คน คณะกรรมการจะ
ดําเนินการคัดเลือกจากผูที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาใหความเหมาะสมกอน โดยเฉพาะความ
พรอมของโรงพยาบาล และเภสัชกรท่ีจะดําเนินงานดานการบริบาลผูปวยวิกฤต 
 
 
 
 

ฉบับปรับปรุง 



8. โครงสรางหลักสูตร 
8.1 ระยะเวลาการฝกอบรม 16 สัปดาห 
      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 16  หนวยกิต โดยแบงเปน 

-  ภาคทฤษฎี      ไมนอยกวา   2  หนวยกิต 

-  ภาคปฏิบัติ      ไมนอยกวา 14  หนวยกิต 

ทั้งนี้ กําหนดใหภาคทฤษฎี มีจํานวนหนวยกิตละ 15 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ มีจํานวนหนวยกิตไม

นอยกวา 30 ชั่วโมง 

 
8.2 แผนการฝกอบรมตลอดหลักสูตร  

1) ภาคทฤษฎี  ระยะเวลาฝกอบรม 2 สัปดาห 
 จัดใหมีการบรรยายอยางนอย 48 ชั่วโมง (เฉลี่ย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ณ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร และฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยมีการบรรยายครอบคลุม
เนื้อหาดังตอไปนี้ 

คาบที ่
(คาบละ 3 
ชั่วโมง) 

 
หัวขอ 

 
ผูบรรยาย 

1 Basic knowledge และ hemodynamic monitoring ในผูปวยวิกฤต รศ.นพ.บดินทร ขวัญนมิิตร 
2 เภสัชจลนศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไปของผูปวยวิกฤต อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 
3 หลักการใชยาสําหรับการ resuscitation ภาวะช็อกประเภทตางๆ อนั

ไดแก การใชสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา inotropes และ vasopressors 
อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 

4 พยาธิสรีรวิทยาและการจัดการภาวะ septic shock อ.นพ.วีรพงศ วัฒนาวนิช 
5 การจัดการความไมสมดลุของเกลือแรในผูปวยวิกฤต อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 
6 การใชยาในผูปวยวิกฤตที่มีปญหาโรคไต โรคปอด และโรคตับที่ไดรับ

การฟอกไตอยางตอเนื่อง (continuous renal replacement 
therapy) และผูท่ีทํา extracorporeal membrane oxygenation 
(ECMO) 

อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 

7 การจัดการความไมสมดลุกรด-ดางในผูปวยวิกฤต อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 
8 โภชนศาสตรค้ําจุน (Nutrition support) ในผูปวยวิกฤต ผศ.นพ.รังสรรค ภูรยานนทชัย 
9 การใชยาเพ่ือรักษาอาการปวด (pain management) ในผูปวยวิกฤต อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 
10 การใชยาเพ่ือปองกันและรักษาอาการกระสับกระสาย (agitation) ใน

ผูปวยวิกฤต 
อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 

11 การใชยาเพ่ือปองกันและรักษาภาวะคลุมคลั่ง (delirium) ในผูปวย
วิกฤต 

อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 

12 การใชยาหยอนกลามเนื้อ (neuromuscular blocking agents) อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 
13 การควบคุมระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดใหเหมาะสมในผูปวยวิกฤต อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 
14 การใชยาเพ่ือปองกันการเกิด stress related- mucosal damage ใน

ผูปวยวิกฤต 
อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน 

15 การใชยาเพ่ือปองกันการเกิดลิ่มเลอืดอุดตันในหลอดเลือดดํา (venous 
thromboembolism: VTE) ในผูปวยวิกฤต 

อ.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 

16 การใชยาในกระบวนการกูชีพขั้นสงู (advance cardiac life support) อ.ภญ. สิริมา  สติะรุโน และ 
อ.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 



2) ภาคปฏิบัติ 
1. การใหบริบาลผูปวยจริงควบคูไปกับการเรียนภาคทฤษฎีเปนระยะเวลา 14 สัปดาห ณ หออภิบาล

ผูปวย (ICU) โรงพยาบาลสงขลานครินทรกิจกรรมประจําวนั (โดยสังเขป) ประกอบดวย 
7.30 - 10.00 น. ทบทวนขอมูลผูปวยประจาํวัน รวมกับทีมแพทยในการตรวจเยี่ยมผูปวย (ward 
round) จัดทําการประสานรายการยา (medication reconciliation) ในผูปวยที่รับใหม10.00 - 
12.00 น. อภิปรายกรณีศึกษากับอาจารยประจาํแหลงฝก 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การเรียนการสอนภาคทฤษฎี นําเสนอ
กรณีศึกษาจาํนวน 3 คร้ัง นําเสนอการวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ จํานวน 1 คร้ัง และใหความรู
บุคลากรทางการแพทย จํานวน 1 ครั้ง 

2. ในชวง 4 สัปดาหสุดทาย ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขียนโครงรางงานบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยวิกฤต เพื่อนําเสนอกอนการดําเนินโครงการจริง ณ หนวยงานตนสังกัด 
 

8.3 การวัดผลการฝกอบรม 
 เพื่อเปนการประกันคุณภาพการจัดการการอบรมของหลักสูตรนี้ ผูเขารับการอบรมตองผานเกณฑการ
ประเมิน โดยหลังจากผูเขาอบรมสําเร็จหลักสูตรแลว ผูเขาอบรมจะถูกประเมินในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  
 1) การประเมินผลระหวางการฝกปฏิบัติงาน 
 2) การจัดทําแฟมปฏิบัติงานสวนตัว (port folio) 
 3) การสอบขอเขียน 
 4) การสอบปฏิบัติ 

8.4 การสําเร็จการฝกอบรม 
 ผูเขารับการอบรมจะตองผานการประเมินดังตอไปน้ี 

1. ไดรับการประเมินผลดานเจตคติและความรับผิดชอบระหวางการฝกปฏิบัตงิานและแฟมประวัติ
สวนตัว อยูในเกณฑผานไมนอยกวารอยละ 80 

2. ดานความรู ประเมินโดยการจัดสอบประเมินความรูดังนี ้
1.1 สอบอัตนัย ประเมินความรูเชิงลึกในสวนของความรูดานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวย

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

3. ทักษะการปฏิบัตงิาน ประเมินประเมินท่ีสิ้นสุดการปฏิบัติงาน โดยอาจารยประจาํแหลงฝก เกณฑผาน
รอยละ 70 

 
หลังจากผูเขารับการอบรมผานการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแลวจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เภสัชกรรม (สาขาผูปวยวิกฤต) จากวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย และไดหนวยกิตการศึกษาตอเน่ือง 
(CE) จากการเขาอบรมตามเกณฑของสภาเภสัชกรรม 
9. หนวยงานที่จัดดําเนินการฝกอบรม 

9.1 หนวยงานที่จัดอบรม คณะเภสัชศาสตร รวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
9.2 หนวยงานที่เปนแหลงฝกปฏิบัติงานทักษะทางเภสัชบําบัด หออภิบาลผูปวย (intensive care unit: 

ICU) โรงพยาบาลสงขลานครนิทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ทั้งนี้ จะตองมีการประเมินความพรอมของหนวยงานที่จัดดําเนินการฝกอบรม ซํ้าทุก 5 ป โดยวิทยาลัย- 

เภสัชบําบัดแหงประเทศไทย 

ฉบับปรับปรุง 



9.3 ผูฝกอบรมหลักและผูประสานงานของโครงการ 
1) อ.ภญ. สิริมา สิตะรุโน  
- สําเรจ็การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาการบรบิาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
- ศึกษาตอในหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
เภสัชบําบัด (เฉพาะทางดานผูปวยวิกฤต) วิทยาลัยเภสัชบาํบัดแหงประเทศไทย 
- Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS) American Pharmacists Association  
- ปจจุบัน: อาจารยประจาํภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
ใหบริบาลทางเภสัชกรรม ณ หออภิบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

2) อ.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 
- สําเรจ็การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) และเภสัชศาตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
- Certified Pharmacy Practice Residency in Internal Medicine, University of Arizona 
- Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS) American Pharmacists Association  
- ปจจุบัน: อาจารยประจาํภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
ใหบริบาลทางเภสัชกรรม ณ หอผูปวยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

9.4 วิทยากร 
คณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
คณาจารยสาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต คณะแพทยศาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  



10. คาใชจาย 
 คาใชจายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 25,000 บาท/คน/ 16 สัปดาห คาใชจายน้ี
ประกอบดวย เอกสารประกอบการอบรม คาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร นอกเหนือจากรายการ
ขางตน ไดแก คาเดินทางของผูเขาอบรม คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทางจากที่พักถึงคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูเขาอบรมตองรับผิดชอบคาใชจายและตองดําเนินการเอง 
 การชําระคาลงทะเบียนโดยการโอนเงินเขาบัญชี ประชุมวิชาการ (คณะเภสัชศาสตร) ธนาคารไทย
พาณิชย สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บัญชีเลขท่ี 565-439524-7 และสงสําเนาการโอนเงินโดยทาง
โทรสาร   074-428222 หรือชําระคาลงทะเบียนดวยตนเองในวันแรกของการฝกอบรม ณ ฝายการเงินและ
บัญชี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
11. การสมัครเขารับการอบรม 
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครไดที่  

อ.ภญ. สิริมา  สิตะรโุน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทร 074-288871  โทรสาร 074-428222  

หรือที่ sirima@pharmacy.psu.ac.th และที่ www.pharmacy.psu.ac.th ซึ่งสามารถติดตามขาวท่ีเปน
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