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ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

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. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแหงประเทศไทย 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผูปวยวิกฤต (Critically ill patient) ไดแกผูปวยที่เขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวย (intensive care 

unit: ICU) เนื่องจากมสีภาวะโรคท่ีรุนแรง และมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิต ภาวะความเจ็บปวย ในผูปวยกลุมนี้ทำ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตรไดทุกกระบวนการ ตั้งแตการดูดซึมยา กระจายยา การเมแทบอลิซึม 

และการขับถายยา การใชยาในผูปวยกลุมนี้จึงมีความพิเศษกวาผูปวยทั่วไป เนื่องจากมีโอกาสเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงค รวมถึงมีความเสี่ยงในการไมตอบสนองตอการรักษาไดสูงกวา นอกจากนี้ยาที่ใชในผูปวยกลุมนี้หลายๆ

ชนิดเปนยาที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drug) และสถานการณ ในการดูแลผูปวยที่เรงดวนจึงทำใหเพ่ิมความเสี่ยง

ในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่รุนแรงได ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำใหผูปวยปลอดภัยจากการรักษา 

ผูปวยวิกฤตจึงควรไดรับการดูแลการใชยาอยางใกลชิด  

เภสัชกรเปนบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความชำนาญในการใชยา การปฏิบัติงานของเภสัชกร ใน

การดูแลผูปวยวิกฤตรวมกับสหสาขาวิชาชีพทำใหผูปวยไดรับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และลดคา ใชจายใน

การรักษาได (1, 2) ดวยความตระหนักในความสำคัญของบทบาทเภสัชกรในการดูแลผูปวยวิกฤต ดังกลาว คณะ

เภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นความสำคัญของ เภสัชกรที่จะตองมี

ความรู ความเขาใจ และมีความชำนาญในการดูแลผูปวยวิกฤต จึงไดรวมมือจัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เภสัชกรรมดานการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยวิกฤต (Certificate in Critical Care Pharmacy) หลักสูตรภาคปฏิบัติ 
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16 สัปดาห โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการ ฝกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร โดยความ

อนุเคราะหของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกำหนดใหเภสัชกรฝกปฏิบัติงาน ณ หออภิบาล

ผูปวย  (intensive care unit: ICU) หอผูปวยศัลยกรรมประสาท และหอผูปวยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร เภสัชกรที่เขารับการฝกจะไดมีโอกาส ปฏิบัติงานรวมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาล

ผูปวย โดยมีคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูกำกับดูและการฝกปฏิบัติอยาง

ใกลชิด  

หลักสูตรนี้เนนถึงการทำใหผูเขาอบรมเขาใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถ

นำไปปฏิบัติตลอดจนริเริ ่มการใหบริการวิชาชีพเภสัชกรรมดานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยวิกฤตไดจริงเม่ือ

สำเร็จหลักสูตรการอบรม การฝกปฏิบัติวิชาชีพจะเนนการใช evidence based practice ในการดูแลผูปวย เภสัช

กรที่เขารับการฝกจะไดรับเสริมสรางความเขมแข็งในแงของทักษะในการใหบริบาล ทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต 

รวมถึงเพิ่มพูนความรูในเรื่องโรคหรือภาวะที่พบบอยในผูปวยวิกฤต การฝกอบรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเภสัชกรมี

ความรูและสามารถในดานตาง ๆ ไดแก เขาใจบทบาทหนาที่ของเภสัชกรใน critical care team  เขาใจเกี่ยวกับ

เภสัชจลนศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไปของผูปวยวิกฤต หลักการใชยาเพื่อรักษาภาวะช็อกประเภทตางๆ การใชยาเพื่อ

รักษาภาวะติดเชื้อที่พบบอยในผูปวยวิกฤต พิษวิทยา (toxicology) ในผูปวยวิกฤต การจัดการความไมสมดุลของ

เกลือแร และสมดุลกรด-ดางในผูปวยวิกฤต โภชนศาสตรค้ำจุน (nutrition support) ในผูปวยวิกฤต การใชยาใน

กระบวนการกูชีพขั้นสูง (advance cardiac life support) การใชยาเพื่อปองกันและรักษาภาวะแทรกซอนที่

เกิดข้ึนในผปูวยวิกฤต ไดแก อาการปวด (pain management) กระสับกระสาย (agitation) คลุมคลั่ง (delirium) 

น้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) การปองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ และการปองกันการเกิด 

stress related- mucosal damage การใชยาหยอนกลามเนื ้อ (neuromuscular blocking agents) โดยใช

กิจกรรม pharmacotherapy consultation และ drug information service เปนกลไกหลักในการสอน โดย

เภสัชกรที่เขารับการฝกอบรมมีโอกาสที่จะใหความรูดานการใชยาในผูปวยวิกฤตแกบุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ 
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5. กำหนดการเปดอบรม 

 เพ่ือใหการอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความตอเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น การ

อบรมในแตละรอบรับผูสมัครอบรมไมเกิน 4 คนตอ 1 รอบการอบรม ดังนี้   

รอบการอบรมที่ ระยะเวลาการอบรม 

รอบ 1/2565 29 สิงหาคม - 23 ธันวาคม 2565 

รอบ 1/2566 9 มกราคม - 5 พฤษภาคม 2566 

รอบ 2/2566 8 พฤษภาคม - 1 กันยายน 2566 

รอบ 3/2566 4 กันยายน - 29 ธันวาคม 2566 

 

6. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการอบรม 

 ผูที่จะเขาอบรมควรมคีณุสมบัติดังนี้ 

- เปนเภสัชกรประจำโรงพยาบาลของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

- เปนผปูระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไมเคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะเวลา 2 ปกอน

จะสมัครเขารับการอบรม 

- มีประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอยางนอย 6 เดือน 

- มีความสนใจในงานที่ทำและมีหนาที่ที่เก่ียวของกับการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต 

7. การคัดเลือกผเูขารับการอบรม  

 ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 สามารถเขารับการอบรมไดโดยไมมีการสอบคัดเลือก อยางไรก็ตาม จะ

รับสมัครผูเขารับการอบรมเพียง 4 คนในแตละกลุม หากมีผูสนใจมากกวา 4 คน คณะกรรมการจะดำเนินการ

คัดเลือกจากผูที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาใหความเหมาะสมกอน โดยเฉพาะความพรอมของ

โรงพยาบาล และเภสัชกรที่จะดำเนินงานดานการบริบาลผูปวยวิกฤต 

8. โครงสรางหลักสูตร 

8.1 ระยะเวลาการฝกอบรม  16  สัปดาห 

      จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 16  หนวยกิต โดยแบงเปน 

-   ภาคทฤษฎี  ไมนอยกวา   2  หนวยกิต 

-   ภาคปฏิบัต ิ  ไมนอยกวา 14  หนวยกิต 
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ทั้งนี้ กำหนดใหภาคทฤษฎี มีจำนวนหนวยกิตละ 15 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ มีจำนวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 

ชั่วโมง 

8.2 แผนการฝกอบรมตลอดหลักสูตร  

1) ภาคทฤษฎี ระยะเวลาฝกอบรม 2 สัปดาห 

 จัดใหมีการบรรยายอยางนอย 48 ชั่วโมง (เฉลี่ย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร และฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยมีการบรรยายครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้ 

คาบที่ หัวขอ ผูบรรยาย 

1 Basic knowledge และ hemodynamic monitoring 

ในผูปวยวิกฤต 

รศ.นพ.บดินทร ขวัญนิมิตร 

2 เภสัชจลนศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไปของผูปวยวิกฤต ผศ.ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน 

3 หลักการใชยาสำหรับการ resuscitation ภาวะช็อกประเภทตางๆ 

อันไดแก การใชสารน้ำทาง หลอดเลือดดำ inotropes และ 

vasopressors 

ผศ.ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน 

4 พยาธิสรีรวิทยาและการจัดการภาวะ septic shock รศ.นพ.วีรพงศ วัฒนาวนิช 

5 การจัดการความไมสมดุลของเกลือแรในผูปวยวิกฤต ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

6 การใชยาในผูปวยวิกฤตที่มปีญหาโรคไต โรคปอด 

และโรคตบัที่ไดรับการฟอกไตอยางตอเนื่อง (continuous renal 

replacement therapy) และผูที่ทำ extracorporeal 

membrane oxygenation (ECMO) 

ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

7 การจัดการความไมสมดุลกรด-ดางในผูปวยวิกฤต ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

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

9 การใชยาเพื่อรักษาอาการปวด (pain management) 

ในผูปวยวิกฤต  

ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 
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10 การใชยาเพื่อปองกันและรักษาอาการกระสับกระสาย (agitation) 

ในผูปวยวิกฤต 

ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

11 การใชยาเพื่อปองกันและรักษาภาวะคลุมคลั่ง (delirium) 

ในผูปวยวิกฤต 

ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

12 การใชยาหยอนกลามเนื้อ (neuromuscular blocking agents) ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

13 การควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดใหเหมาะสมในผูปวยวิกฤต ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

14 การใชยาเพื่อปองกันการเกิด stress related- mucosal damage 

ในผูปวยวิกฤต 

ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

15 การใชยาเพื่อปองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ 

(venous thromboembolism: VTE) ในผูปวยวิกฤต 

ผศ.ดร.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 

16 การใชยาในกระบวนการกูชีพข้ันสูง (advance cardiac life 

support) 

ผศ.ดร.ภญ.สิริมา  สิตะรุโน 

 

2) ภาคปฏิบัติ 

การใหบริบาลผูปวยจริงควบคูไปกับการเรียนภาคทฤษฎีเปนระยะเวลา 14 สัปดาห ณ หออภิบาลอายุรกรรม 

หอผูปวยศัลยกรรมประสาท และหอผูปวยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทรกิจกรรมประจำวัน 

(โดยสังเขป) ประกอบดวย 

7.30 - 10.00 น. ทบทวนขอมูลผูปวยประจำวัน รวมกับทีมแพทยในการตรวจเย่ียมผูปวย (ward round) 

จัดทำการประสานรายการยา (medication reconciliation) ในผูปวยที่รับใหม 10.00 - 

12.00 น. อภิปรายกรณีศึกษากับอาจารยประจำแหลงฝก 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การเรียนการสอนภาคทฤษฎี นำเสนอกรณีศึกษาจำนวน 

4 ครั้ง นำเสนอการวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ จำนวน 2 ครั้ง และใหความรูบุคลากรทาง

การแพทย จำนวน 1 ครั้ง 
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8.3 การวัดผลการฝกอบรม 

 เพ่ือเปนการประกันคุณภาพการจัดการการอบรมของหลักสูตรนี้ ผูเขารับการอบรมตองผานเกณฑการ

ประเมิน โดยหลังจากผูเขาอบรมสำเร็จหลักสูตรแลว ผูเขาอบรมจะถูกประเมินในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 1) การประเมนิผลระหวางการฝกปฏิบัติงาน 

 2) การจัดทำแฟมปฏิบัติงานสวนตัว (portfolio) 

 3) การสอบขอเขียน 

 4) การสอบปฏิบัติ 

8.4 การสำเร็จการฝกอบรม 

 ผูเขารับการอบรมจะตองผานการประเมินดังตอไปนี้ 

1. ไดรับการประเมินผลดานเจตคติและความรับผิดชอบระหวางการฝกปฏิบัติงานและแฟมประวัติสวนตัวอยูใน

เกณฑผาน 

2. ดานความรู ประเมินโดยการจัดสอบประเมินความรูดังนี้ 

- สอบอัตนัย ประเมินความรูเชิงลึกในสวนของความรูดานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต เกณฑผาน

รอยละ 70 

- สอบปรนัย ประเมินความรูเชิงกวาง  เกณฑผานรอยละ 70 

3. ทักษะการปฏิบัติงาน  

- การสอบปากเปลาขางเตียงผูปวย (bedside examination) เกณฑผานรอยละ 70 

- ประเมินผลทักษะการฝกปฏิบัติงานที่สิ้นสุดการฝกอบรมโดยอาจารยประจำแหลงฝก เกณฑผานรอยละ 80 

 

หลังจากผเูขารับการอบรมผานการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแลวจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัช

กรรม (สาขาผูปวยวิกฤต) จากวิทยาลัยเภสัชบำบัดแหงประเทศไทยจากการเขาอบรมตามเกณฑของสภาเภสัช

กรรม 

9. หนวยงานที่จัดดำเนินการฝกอบรม 

9.1 หนวยงานที่จัดอบรม คณะเภสัชศาสตร รวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

9.2 หนวยงานที่เปนแหลงฝกปฏิบัติงานทักษะทางเภสัชบำบัด หออภิบาลอายุรกรรม หอผปูวยศัลยกรรมประสาท 

และหอผูปวยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
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ทั้งนี้ จะตองมีการประเมินความพรอมของหนวยงานที่จัดดำเนินการฝกอบรม ซ้ำทุก 5 ป โดยวิทยาลัย 

เภสัชบำบัดแหงประเทศไทย 

9.3 ผฝูกอบรมหลักและผปูระสานงานของโครงการ 

1) ผศ.ดร.ภญ. สิริมา สิตะรุโน  

- สำเร็จการศกึษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

- วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (เฉพาะทางดานผปูวย

วิกฤต) วิทยาลัยเภสัชบำบัดแหงประเทศไทย 

- ปจจุบัน: อาจารยประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และให

บริบาลทางเภสัชกรรม ณ หออภิบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

2) ผศ.ภญ. ฐิติมา ดวงเงิน 

- สำเร็จการศกึษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (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: ผชูวยศาสตราจารย ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

และใหบริบาลทางเภสัชกรรม ณ หอผูปวยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

3) ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล 

- สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

- หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด 

- Certified Fellowship in Infectious Disease Pharmacotherapy University of Illinois at Chicago 

-  Certified Residency in Infectious Disease Pharmacotherapy  University of Illinois at Chicago 

-  Certified Pharmacy Practice Residency University of Illinois at Chicago 

-  Doctor of Pharmacy University of Illinois at Chicago 
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- ปจจุบัน: ผชูวยศาสตราจารย ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

และใหบริบาลทางเภสัชกรรม ณ หอผูปวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

4. ภญ.วัรดา บิลยะลา 

- สำเร็จการศกึษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

- สำเร็จการฝกอบรม หลกัสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

(สาขาผูปวยวิกฤต) 

- ปจจุบัน: เภสชักรประจำหออภิบาลอายุกรรม ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร  

9.4 วิทยากร 

คณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณาจารยสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

10. คาใชจาย 

 คาใชจายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 25,000 บาท/คน/ 16 สัปดาห คาใชจายนี้

ประกอบดวย เอกสารประกอบการอบรม คาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร นอกเหนือจากรายการขางตน 

ไดแก คาเดินทางของผูเขาอบรม คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทางจากที่พักถึงคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคาธรรมเนียมในการขอประกาศนยีบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (อบรมระยะสั้น) ผู

เขาอบรมตองรับผิดชอบคาใชจายและตองดำเนินการเอง 

 การชำระคาลงทะเบียนโดยการโอนเงนิเขาบัญชี ประชุมวิชาการ (คณะเภสัชศาสตร) ธนาคารไทยพาณชิย 

สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บัญชีเลขที่ 565-439524-7 และสงสำเนาการโอนเงนิโดยทางโทรสาร   074-

428222 หรือชำระคาลงทะเบียนดวยตนเองในวันแรกของการฝกอบรม ณ ฝายการเงินและบัญชี คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

11. การสมัครเขารับการอบรม 

ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่  

ผศ.ดร.ภญ. สริิมา  สิตะรุโน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90112 

โทร 074-288871, 065-9464423  โทรสาร 074-428222  
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หรือที่ sirima@pharmacy.psu.ac.th และที่ www.pharmacy.psu.ac.th ซึ่งสามารถติดตามขาวที่เปน

ปจจุบันไดตลอด 

การสมัครเขาฝกอบรม สามารถกรอกขอมูลเพ่ือรับการพิจารณาเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรประจำป 2565-

2566 ไดใน link ตอไปนี ้ 
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