โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการเบื้องตน
สําหรับงานดานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2552
ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

------------หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักการและเหตุผล
งานเภสัชกรรมสารสนเทศและสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ เปนวิทยาการและกิจกรรมคุณภาพที่วาดวย
การจัดการขอมูลดานเภสัชกรรมและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ ใหเกิดเปนประโยชนสูงสุด และผลประโยชนที่ได
จักตกกับประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองมีระบบฐานขอมูลที่ดี เภสัชกรและ
บุคลากรดานสาธารณสุขอื่นจึงควรรูพื้นฐานและหลักการของระบบฐานขอมูล
เพื่อที่จะสามารถมีสวนรวมในการใชงาน
ออกแบบรวมทั้งจัดทําระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ โดยรวมมือกับบุคลากรดานสารสนเทศอื่น ดังนั้นความรูพื้นฐานเรื่องระบบ
ฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน จึงมีประโยชนในการพัฒนากิจกรรมดังกลาว เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนบุคลากร
ดานสุขภาพ ดังนั้นการจัดการอบรมครั้งนี้ จะมีการใชตัวอยางประกอบซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพในดานตางๆ ทาง
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ มีความประสงคจะขอจัดการอบรมในเรื่องดังกลาวนี้
วัตถุประสงค
1. แนะนําใหเภสัชกรและบุคลากรดานสาธารณสุขมีความเขาใจในพื้นฐานของระบบฐานขอมูล
2. สามารถออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนสําหรับงานดานสุขภาพ
3. รูจักเครื่องมือที่ใชในการจัดการฐานขอมูล และสามารถใชงานในระดับเบื้องตน
ระยะเวลาดําเนินงาน
จํานวนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2552

คําสําคัญ
ระบบฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร

วิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภก. รศ. ดร. วีรยุทธ เลิศนที
ภก. ผศ. ดร. สรวง รุงประกายพรรณ
ภญ. ดร. ลาวัลย ศรัทธาพุทธ
ภก. วรวุฒิ ออนเอี่ยม
ภญ. ชนิสรา ลือวิพันธ
ภก. นพดล ชลอธรรม

13.94

หนวยกิต

สถานที่ดําเนินงาน
หองคอมพิวเตอร 106 อาคารสํานักงานคณะเภสัชศาสตร ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวนผูเขารวมโครงการ (กลุมเปาหมาย)
เภสัชกรและบุคลากรทางดานสาธารณสุขอื่นที่สนใจ จํานวน 45 คน
คุณสมบัติพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ
• สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการทํางานไดดี
• ยังไมมีประสบการณหรือมีบางเล็กนอยในระบบฐานขอมูล

เปาหมายผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

จํานวนผูเขารับบริการ 45
คน
รอยละของผูรบั บริการมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 70 %

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจถึงพื้นฐานของระบบฐานขอมูล ชนิดตางๆ
2. เขาใจถึงมโนทัศนของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
3. สามารถออกแบบระบบฐานขอมูลเขิงสัมพันธในระดับเบื้องตน
4. สามารถใชเครื่องมือพื้นฐานสําหรับจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธขั้นพื้นฐานได

กําหนดการโครงการจัดอบรมเรื่อง
พื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการเบื้องตนสําหรับงานดานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
วันที่ 20 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2552
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
----------------วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.
ประธานเปดพิธี
09.30 – 10.30 น.
พื้นฐานเรื่องไฟลและระบบฐานขอมูล
(1.00 หนวยกิต)
(Basic Principles of File and Database)
(วิทยากร: ภก. รศ.ดร.วีรยุทธ เลิศนที)
10.30 – 10.45 น.
อาหารวาง
10.45 – 12.00 น.
อีอาร ไดอะแกรม (ER diagram) สําหรับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
(1.25 หนวยกิต)
(ER Diagram in Relational Database)
(วิทยากร: ภญ. อ.ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
นอรมอลไลเซชันในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (บรรยาย)
(1.50 หนวยกิต)
(Normalization in Relational Database)
(วิทยากร: ภก. รศ.ดร.วีรยุทธ เลิศนที)
14.30 – 14.45 น.
อาหารวาง
14.45 – 16.00 น.
การปฏิบัติการเรื่องการจัดทําอีอาร ไดอะแกรมและการออกแบบตารางของขอมูลสุขภาพ
(Lab: ER Diagram and Table Design on Health Information)
(วิทยากร: คณาจารยภาคสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ)
(0.3125 หนวยกิต)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
การนําเสนอเรื่องการออกแบบตาราง (ปฏิบัติการ)
(0.375 หนวยกิต)
(Presentation: ER Diagram and Table Design on Health Information)
(วิทยากร: คณาจารยภาคสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ)
10.30 – 10.45 น.
อาหารวาง
10.45 – 12.00 น.
เครื่องมือสําหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ: ไมโครซอฟตแอคเซส (บรรยาย)
(A Tool for Development of Relational Databases: Microsoft Access)
(1.25 หนวยกิต)
(วิทยากร: ภญ. อ.ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การสรางตารางในไมโครซอฟตแอคเซส (บรรยาย)
(1.50 หนวยกิต)
(Creating Tables in Microsoft Access)
(วิทยากร: ภก. รศ.ดร.วีรยุทธ เลิศนที)
14.30 – 14.45 น.
อาหารวาง

14.45 – 16.00 น.

การกําหนดคุณสมบัติของตารางและความสัมพันธไมโครซอฟตแอคเซส
(1.25 หนวยกิต)
(Defining Tables Properties and a Relationship in Microsoft Access) (บรรยาย)
(วิทยากร: ภก. รศ.ดร.วีรยุทธ เลิศนที)
วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2552
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
การสรางการสอบถามในไมโครซอฟตแอคเซส (บรรยาย)
(1.50 หนวยกิต)
(Creating Queries in Microsoft Access)
(วิทยากร: ภก. รศ.ดร.วีรยุทธ เลิศนที)
10.30 – 10.45 น.
อาหารวาง
10.45 – 12.00 น.
การสรางฟอรมดวยไมโครซอฟตแอคเซส (บรรยาย)
(1.25 หนวยกิต)
(Creating Forms in Microsoft Access)
(วิทยากร: ภก.อ.วรวุฒิ ออนเอี่ยม)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การสรางรายงานบนไมโครซอฟตแอคเซส (บรรยาย)
(1.50 หนวยกิต)
(Creating Reports in Microsoft Access)
(วิทยากร: ภก.อ.วรวุฒิ ออนเอี่ยม)
14.30--14.45 น.
อาหารวาง
14.45 – 16.00 น.
สรุปเนื้อหาของระบบฐานขอมูลและการใชไมโครซอฟตแอคเซสเบื้องตน (1.25 หนวยกิต)
(Conclusion of the Basic Database Development Using Microsoft Access) (บรรยาย)
(วิทยากร: ภก. รศ.ดร.วีรยุทธ เลิศนที)
) มีประกาศนียบัตร สําหรับผูเขารวมอบรม ทั้ง 3 วันดังกลาว

สําหรับเภสัชกรที่เขารวมประชุมครบ 3 วัน
จะไดรับหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (13.94) หนวยกิต

