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1.  หลักการและเหตุผล 

โรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับตนของประเทศไทยและเปนเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญในปจจุบัน การ

รักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วทั้งวิธีการผาตัด การใหรังสีรักษา การปลูกถายไขกระดูกโดยเฉพาะยาเคมี

บําบัดซ่ึงไดนําวิธีการรักษาแบบมุงเปา (targeted therapy) มาใช จากปจจัยดังกลาวทําใหแนวทางการดูแลผูปวย

โรคมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางมาก บุคลากรทางการแพทยที่ใหการดูแลผูปวยจําเปนตองมีความรูความ

เขาใจในข้ันตอนและขอพึงระวังในการรักษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาตามมาตรฐานที่

เหมาะสมกับผูปวยแตละราย เภสัชกรซ่ึงเปนบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชียวชาญเกี่ยวกับการใชยาจึงมีบทบาท

สําคัญในการสงเสริมใหมีการใชยาอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษาสูงที่สุด 

และเปนการสรางแนวทางในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็งใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ

ของสหสาขาวิชาชีพมากยิ่ ง ข้ึน ด วยความตระหนักในความสําคัญของปญหาดั งกลาวคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยความรวมมือกับวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย  และชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้น

เอเชียแปซิฟค (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Society (Thailand):APOPS จึงจัดใหมีการ

ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ในหัวขอ“Advancing in oncology pharmacy”เพื่อ

สนับสนุนใหเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพรอมที่จะดําเนินงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับ

ผูปวยโรคมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเขาประชุมไดมีโอกาสทบทวนความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใชยา 

ตลอดจนอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดข้ึน โดยเนนเกี่ยวกับขอมูลตามมาตรฐานแนวทางการรักษาสากล (standard 

practice guideline) และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence based medicine) เพื่อใหผูเขาประชุมไดทราบแนว

ทางการรักษา การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ตลอดจนการเฝาระวัง และตรวจสอบและจดัการอาการแทรกซอน 

ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการรักษา  

3.  ผูรับผิดชอบจัดประชุม 

 -  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-  วิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย 

- ชมรมเภสัชกรโรคมะเรง็ภาคพื้นเอเชียแปซิฟค (ประเทศไทย)หรือAsia Pacific Oncology Pharmacy 

Society (Thailand):APOPS    

4.  วันท่ี    ระหวางวันที ่ 23-24 มีนาคม 2560 

5.  สถานท่ี ณ หองประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 



6.  ผูเขาประชุมเภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทยที่สนใจ จํานวน 200 คน 
 

7.  คาลงทะเบียน 

            ผูลงทะเบียน ระยะเวลาการลงทะเบียน และ ชําระเงิน 
ภายในวันท่ี  25  กุมภาพันธ   2560 หลังวันท่ี  25  กุมภาพนัธ  2560 

บุคคลทั่วไป    3,500  บาท    4,000  บาท 

สมาชิก APOPS, ThaiHP, GTAPP,สมาชิกชมรม

พยาบาลไอวีและเคมีบําบัดแหงประเทศไทย, สมาชิก

ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน 

   3,000  บาท    3,500  บาท 

เภสัชกรผูผานการฝกอบรมระยะสั้นฯของคณะเภสัช

ศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

2,000  บาท    2,500  บาท 

8.  การรับสมัครและชําระคาลงทะเบียน สมัครไดตั้งแตบัดน้ีจนถึงวันที่  20  มีนาคม  2560 โดยการลงทะเบียนเขา

รวมประชุมผานระบบออนไลน ไดที่ http://pharm.kku.ac.th/conference/ พรอมชําระเงินคาลงทะเบียนโดยการ

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน บัญชีเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน (คณะเภสัช

ศาสตร) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 ทั้งน้ีผูรวมประชุมสามารถสะสมหนวยกิตศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร(CPE) ที่

คาดวาจะไดรับประมาณจํานวน 13.25 หนวยกิต  แตตองเขารวมประชุมครบตามกําหนดการที่กําหนด และขอให

รักษาเวลาในการเขารวมการประชุมโดยเครงครัดโดยคาลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงคาเอกสารประกอบการประชุม 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ/ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 

 9.1  จํานวนเภสัชกรเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนเภสัชกรที่เคยผานการฝกอบรมระยะ 

สั้นฯของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           9.2  จาํนวนเภสัชกรผูเขาประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยโรคมะเร็งและนําความรูไป

พัฒนาตนเองในการสอบ Board ไดอยางนอย 1 คน 
 

10.  หนวยกิตการศึกษาตอเน่ือง 

ในการประชุมครั้งน้ีผูรวมประชุมสามารถสะสมหนวยกิตศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร(CPE) ที่คาดวาจะไดรับ

ประมาณจํานวน 13.25 หนวยกิต   

 

 

(ผศ.ดร.สุภัสร  สุบงกช) 

ผูเสนอโครงการ 
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23 มีนาคม 2560 

วัน-เวลา หัวขอการบรรยาย วิทยากร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-08.45 น. Opening ceremony  

08.45-10.15 น. Breast cancer ภกญ.อุดมลักษณ รังสิยาภรณรตัน

โรงพยาบาลอุดรธานี 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.30-12.00 น. Supportive care in cancer ภก.สุธาร จันทะวงศ                     

คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

12.00-13.15น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15-14.15 น. Colorectal cancer ภกญ.วรรณพร วัฒนะวงษ        

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

14.30-15.30 น. Prostate cancer ภกญ.ศรีวตร ีชาวสามทอง                

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 

15.30-16.30 น. Gynecologic malignancies ภกญ.ณัฐพัชร แสงสุขเกษมศักดิ์ 

โรงพยาบาลศิรริาช 

16.30-17.00 Oncology recap (day1) ผศ.ดร.สุภสัร สุบงกช                              

คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

  

 

 

 

 



  

24 มีนาคม 2560 

วัน-เวลา หัวขอการบรรยาย วิทยากร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.30 น. Melanoma ภกญ.นิรชร คูชลธารา                      

โรงพยาบาลบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล 

09.30-10.30 น. Lung cancer ภกญ.จิตประภา คนมั่น                       

โรงพยาบาลรามาธิบด ี

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.45-12.00 น. Hematologic malignancies (AML, ALL, 

CML) 

ภกญ.วรุณสดุา ศรีภกัด ี               คณะ

เภสัชศาสตรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

12.00-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15-14.15 น. Hematopoietic stem cell transplantation ภก.มานิตย แซเตียว                        

คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

15.30-15.30 น. Biostatistical refresher ภก.ตรัย ธารพานิช                  

โรงพยาบาลศิรริาช 

15.30-16.30 น. Anticancer drug development ภกญ.ณฐพร สารโกศล              

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน 

16.30-17.00 Oncology recap (day2) ผศ.ดร.สุภสัร สุบงกช                              

คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
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