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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“หลักการประเมินวรรรกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม” 

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
----------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการประเมินวรรกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

 
2. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  
 
4. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันงานการให้บริการสารสนเทศทางยา ให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือ
ประชาชนที่สนใจทั่วไป ต้องเน้นความถูกต้อง ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ  และเข้าใจในแนวคิดการออกแบบการ
วิจัย  รวมถึงสถิติที่ใช้ในการตีความข้อมูล  เช่น ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ความพอเพียงของการสุ่ม ความล าเอียง
เชิงระบบที่ปรากฏในการทดลอง เป็นต้น   

จากเหตุผลข้างต้นเภสัชกรที่ท าหน้าที่ให้บริการสารสนเทศทางยา รวมถึงให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ จ าเป็นต้องมีความพร้อมในการตีความข้อมูลและประเมินวรรณกรรมเพ่ือให้สามารถปฎิบัติงานได้
อย่างคล่องตัว และมีศักยภาพในการดูแลนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม จงึได้จัดโครงการเพ่ือเสริม
ทักษะเหล่านี้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและศักยภาพในการน า
องค์ความรู้ใหม่ไปใช้ใน clinical setting อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการงานอย่างมีคุณภาพ สามารถดูแลนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ในการท ากิจกรรม journal club ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนความเข้มแข็งในการท างาน
วิจัยในหน่วยงานในอนาคต 

 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถประเมินความน่าเชื่อถือวรรณกรรมทาง 
    การแพทย์ระดับปฐมภูมิได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกงานสามารถดูแลการท า 
    กิจกรรม journal club ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ือพัฒนาเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขให้มีความพร้อมส าหรับเป็นเภสัชกรพ่ี 
    เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ประมาณ 80 คน ได้แก่ 
1. เภสัชกรพ่ีเลี้ยงการฝึกงานจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการประเมินวรรณกรรม                  
2. เภสัชกรที่สนใจการประเมินวรรณกรรม 
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3. คณะกรรมการหน่วยเภสัชสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
               คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
  
7. วิธีการด าเนินการ  
 - จัดประชุมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ 
 
8. ระยะเวลา สถานที่ และแผนด าเนินการ  

1. วันเดือนปีที่จัด ช่วงระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562 
2. สถานที่ที่จัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. แผนการด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน
ด าเนินงาน 

            

2. เสนอขออนุมัติจัดโครงการและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

            

3. จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม 
 

            

4. ติดต่อประสานงานเตรียม
เอกสารจัดโครงการ 

            

5. จัดโครงการ             
6. สรุปผลการจัดโครงการ/ส่ง
เอกสารเบิกจ่าย 

            

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เภสัชกรสามารถน าทักษะที่ได้ไปใช้ในการประเมินข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
  2. เพ่ิมศักยภาพการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัขสนเทศ 
 
10. การเข้าร่วมการประชุม 
  รับสมัคร online ผ่าน website: http://regist.pharmacy.psu.ac.th/dic 
 
11. งบประมาณ (แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) 
  - เงินงบประมาณ ประจ าปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 

โครงการ :โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุน โครงการศูนย์กลางสุขภาพ
ส าหรับภูมิภาคอาเซียน (E13) 

 

http://regist.pharmacy.psu.ac.th/dic

