ตารางเรียนหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 5
ช่วงที่ 1 (อบรม 28 -31/7/57, 1-2/8/57 และ 4-6/8/57 จานวน 9 วัน)
(ผู้ข้าอบรม 20 คน)
ว/ด/ป
ช่วงเช้า
จ.
นัด 7.45 น. ห้องประชุมคุณพุ่ม
(09.00-09.30 น.)
(09.-30-12.00 น.)
28/7/57
ชั้น 1 ตึกอุบลรัตน์
เปิดการอบรม
แนวทางการสัมภาษณ์และ
(8.00-9.00 น.)
ผอ. ศิริศักดิ์ ธิตดิ ิลกรัตน์
การประเมินอาการสาคัญ
Pre-test
ของผู้ป่วยจิตเวช
ภญ. กาญจนา หัตถสิน
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
อ.
(09.00-10.30 น.)
(10.30-12.00 น.)
29/7/57
โรคจิตเภท
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคจิตเภทและโรคจิตอื่น ๆ
นพ. กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
ภญ. กาญจนา หัตถสิน
พ.
(09.00-10.00 น.)
(10.00-11.00 น.)
(11.00-12.00 น.)
30/7/57
โรคซึมเศร้า
โรคอารมณ์สองขั้ว
การประเมินสภาวะผู้ปวยและ
พญ. นิภาพรรณ พรมอุทัย
พญ. นิภาพรรณ พรมอุทัย
การเข้าถึงผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
(อาจารย์มธุริน คาวงค์ปิน)
พฤ.
(09.00-10.00 น.)
(10.00-12.00 น.)
31/7/57
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคอารมณ์สองขั้ว
กรณีศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภญ. น้าฝน ปิยะตระกูล
ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว
ภญ. น้าฝน ปิยะตระกูล
ศ.
1/8/57

ส
2/8/57

(09.00-10.30 น.)
โรควิตกกังวล
นพ. วจนะ เขมะวิชานุรัตน์

(10.30-12.00 น.)
การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากแอลกอฮอล์
นพ. วจนะ เขมะวิชานุรัตน์

(08.30-12.00 น.)
การใช้แบบวัดทางจิตเวชสาหรับผูป้ ่วยโรคจิตเภท (ภญ. กาญจนา หัตถสิน)
วันหยุด อาทิตย์ 3/8/57

ช่วงบ่าย
(13.00-13.30 น.)
แนวทางการสัมภาษณ์และ
การประเมินอาการสาคัญ
ของผู้ป่วยจิตเวช
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว

(13.30-17.00 น.)
ความรู้พื้นฐาน
เรื่องโรคทางจิตเวช
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว

(13.00-17.00 น.)
กรณีศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ
ภญ. กาญจนา หัตถสิน
(13.00-15.00 น.)
(15.00-17.00 น.)
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า
กรณีศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภญ. อมรรัตน์ คุณาเจริญทรัพย์
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ภญ. สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
(13.00-14.00 น.)
(14.00-15.00 น.)
(15.00-17.00 น.)
ภาวะสมองเสื่อม
ยาที่ใช้ในการรักษา
แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช
นพ.พิเศษ เมธาภัทร
ภาวะสมองเสื่อม
ในเวชระเบียนสาหรับเภสัชกร
ภก.ภานุวัฒน์ สมใจ
ภญ. ณัฐพร ศิลปะวิศวนนท์,
ภญ. พรทิพย์ อภิวัฒน์นากร
(13.00-14.30 น.)
(14.30-17.00 น.)
ยาที่ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล
ยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปญ
ั หาจากแอลกอฮอล์,
ภญ. ฐิตารีย์ พงษ์ด้วง
กรณีศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากแอลกอฮอล์ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาการถอนพิษสุรา
ภก. อาพรชัย โฉมงาม
(13.00-16.30 น.)
การใช้แบบวัดทางจิตเวชสาหรับผูป้ ่วยโรคจิตเภท (ภญ. กาญจนา หัตถสิน)
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ช่วงที่ 1 (อบรม 28 -31/7/57, 1-2/8/57 และ 4-6/8/57 จานวน 9 วัน)
(ผู้ข้าอบรม 20 คน)
ว/ด/ป
จ
4/8/57
อ
5/8/57
พ
6/8/57

ช่วงเช้า
(9.00-10.30 น.)
โรคจิตเวชเด็ก
นพ. จักริน ปิงคลาศัย

(10.30-12.00 น.)
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคจิตเวชเด็กและกรณีศึกษา
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
ภญ. ปฤทัย สาราญคง
(9.00-10.00 น.)
(10.00-12.00 น.)
ระบบยาจิตเวช
การพัฒนาคุณภาพระบบให้บริการด้านการบริบาล
ภญ. วนิดา พุมไพศาลชัย
เภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลตติยภูมิ
ภญ. น้าฝน ปิยะตระกูล
(8.00-12.00 น.)
การพัฒนาคุณภาพระบบให้บริการด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
(ภญ. บุษบา เหล่าพาณิชย์กลุ ,ภก.ธีรวิทย์ บารุงศรี, ภก. สุรเชษฐ์ ธิติมุทา,
ภญ. มยุรี เดชบุญ, ภญ. ปฤทัย สาราญคง, ภญ.สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์)

ช่วงบ่าย
(13.00-15.00 น.)
โรคลมชักและยารักษาโรคลมชัก
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ

(15.00-17.00 น.)
เทคนิคและทักษะการให้คาปรึกษา
อาจารย์วรรณสิริ ปัญโญ

(13.00-17.00 น.)
การพัฒนาคุณภาพระบบให้บริการด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช
ในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
(ภก.ธีรวิทย์ บารุงศรี, ภก. อเนก ภูสง่า, ภก.พีรพงษ์ ไชยวิภาสสาทร และ ภญ. ปฤทัย สาราญคง)
(13.00-17.00 น.)
การพัฒนาคุณภาพระบบให้บริการด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
(ภญ. บุษบาเหล่าพาณิชย์กลุ , ภก.ธีรวิทย์ บารุงศรี, ภก. สุรเชษฐ์ ธิติมุทา, ภญ, ภญ. มยุรี เดชบุญ,
ภญ. ปฤทัย สาราญคง, ภญ.สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์)

หมายเหตุ:
ตารางการแบ่งกลุ่มการพัฒนาคุณภาพระบบให้บริการด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน พุธ 6/8/57
กลุ่มที่
กลุ่มที่ 1

สถานที่ดูงาน
อ. สันทราย

กลุ่มที่ 2

อ. สารภี

รายชื่อผู้เข้าอบรม
กิ่งกานต์ บุตรแสนคม, กีรกุล ติงสะ, ขวัญธิดา ยาใจ, ธัญญา เหมวงศ์กุล, ภัทราวดี กายสาโรง, ภัสสรา ทองไทย, วศินี แสงใจหนัก, สุทธิพงษ์ สุตริ ัตนชัย,
อรทัย สุธีรยงประเสริฐ, อาภาวรรณ พลายชุ่ม, อารยา บุญมี
จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง, ณัฐณรงค์ ปินตาเปี้ย, ธารวินี เชี่ยวประสิทธิ,์ ปรียา ยุคันตวนิชชัย, ผกาวรรณ ธรรมใจ, มณีกร แก้วมูล, ยลนภา ชโลทร,
รวิกานต์ ระลึกฤาเดช, สมัญญา เจริญมาก, อรินธร วรรณเรศ

