
                                                
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) 

สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 
สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  

(Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring) 
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ 

   รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  2003-2-000-002-02-2566  จำนวน 27.75 หน่วยกิต 
 
วันที่ 1 (6 กุมภาพันธ์ 2566) 

เวลา เนื้อหา 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 09.30 น. 
 

นิยามและความหมายที่เก่ียวข้องกับงานติดตามอาการไม่พงึประสงค์จากการใชย้า 
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร     โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

09.30 - 10.30 น. 
 

กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น. 

 
ประเภทการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า: เรียนรู้จากกรณีศึกษา ADR type A /B 
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี

12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. 

 
การแพ้ยาข้ามกลุ่ม (Cross Reactivity): Beta-lactam 
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ผู้ดำเนินรายการ) 

14.00 - 15.00 น. 
 

การแพ้ยาข้ามกลุ่ม (Cross Reactivity): Quinolone and Sulfonamides 
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ผู้ดำเนินรายการ) 

15.00 - 15.15 น. พัก รับประทานอาหารวา่ง 

15.15 - 16.15 น. 
 

การแพ้ยาขา้มกลุ่ม (Cross Reactivity): NSAIDs  
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ผู้ดำเนินรายการ) 

 
 



วันที่ 2 (7 กุมภาพันธ์ 2566) 
เวลา เนื้อหา 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 10.30 น. 

 
ผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย: การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษา 
นพ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล   โรงพยาบาลราชวิถี 

10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารวา่ง 

10.45 - 11.45 น. 
 

ผื่นในเด็ก: การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษา 
พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณชิ    สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

11.45 - 12.45 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 - 14.30 น. 

 
การแพ้ยาข้ามกลุ่ม (Cross Reactivity): Antiepileptic Drugs and Contrast media 
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ผู้ดำเนินรายการ) 

14.30 - 15.30 น. 
 

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา 
ภญ.ปิยพร ใจซื่อ          โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี

15.30 - 15.45 น. พัก รับประทานอาหารวา่ง 
15.45 - 16.30 น. 

 
Algorithm ที่ใช้ในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า  
รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพยีรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
วันที่ 3 (8 กุมภาพันธ์ 2566) 

เวลา เนื้อหา 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.30 น. 

 
การประเมินอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาอย่างเป็นระบบ  

• การซักประวัต ิ
• การค้นหาข้อมูลที่จำเปน็ 
• ขั้นตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งกรณี active case และผู้ที่มีประวัติแพ้ยา 
• การใช้ algorithm  
• การบันทึก สง่ต่อข้อมูล การเขียนบัตรแพ้ยา 

ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์        โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
09.30 - 09.45 น. พัก รับประทานอาหารวา่ง 

09.45 - 11.45 น. 
 

แนวทางการทำ skin test และการวินิจฉัยแพ้ยา 
ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ์พฒันาพิพัฒน ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี ม.มหิดล 

11.45 - 12.45 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
12.45 - 13.30 น. เรียนรู้การประเมิน ADR จากกรณีศึกษา: Active case study (I) 

ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
13.30 - 15.00 น. 

 
เรียนรู้การประเมิน ADR จากกรณีศึกษา: Active case study (II) 
ภญ.รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์                  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 



 

วันที่ 3 (8 กุมภาพันธ์ 2566) ต่อ 
15.00 - 15.15 น. พัก รับประทานอาหารวา่ง 

15.15 - 16.15 น. 
 

เรียนรู้การประเมิน ADR จากกรณีศึกษา: Active case study (III) 
ภญ.อัญชลี อารยชัยชาญ                สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี

 
วันที่ 4 (9 กุมภาพันธ์ 2566) 

 เวลา เนื้อหา 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 12.00 น. 
 

ฝึกปฏิบัติการประเมินอาการไมพ่ึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างเป็นระบบ 
ทีมวิทยากรจาก ADCoPT 

 12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 16.30 น.  
 

ฝึกปฏิบัติการประเมินอาการไมพ่ึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างเป็นระบบ (ต่อ) 
ทีมวิทยากรจาก ADCoPT 

หมายเหตุ 10.30 น. และ 14.30 น. เสริฟอาหารว่างในห้องประชุม  
 
วันที่ 5 (10 กุมภาพันธ์ 2566) 

เวลา เนื้อหา 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 10.00 น. 
 

Pharmacogenetic in drug allergy: role of pharmacist   
รศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี ม.มหิดล 

10.00 - 10.15 น. พัก รับประทานอาหารวา่ง 

10.15 - 12.00 น. 
 

แนวทางการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อประกอบการใช้ยาในทางปฏบิัติ: HLA-B*15:02 &  
HLA-B*58:01 
รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพยีรกิจ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. 

 
หลุมพรางในการประเมนิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภญ.จันทิมา โยธาพทิักษ์    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
ภญ.รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์            โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร     โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

15.00 น. ปิดประชุม และรบัประทานอาหารว่าง 
 

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการอบรมคอร์สพื้นฐานสามารถสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาล
ทางเภสัชกรรม สาขาสาขาการประเมินและติดตามอาการไมพ่ึงประสงค์จากการใช้ยา 16 สัปดาห์ 
(Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring) ตามเงื่อนไข
ในหลักสูตร 


