
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร และน ำเสนอผลงำน 
Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 

เรื่อง “Celebrating 10th year anniversary: Keep moving together” 
วันท่ี  24-25  สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมนำรำยณ์ กรุงเทพมหำนคร 

24 สิงหำคม 2560 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

08.00 - 08.30 Registration ฝ่ำยสนับสนุน APOPS (Thailand) 
08.30 - 09.00 Opening ceremony คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น กล่ำวเปิด 

ประธำน APOPS (Thailand) กล่ำวรำยงำน 
พิธีกร: ภก. จักรพันธ์ อยู่ดี และ  
ภญ. พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ 

09.00 - 09.45 Keynote address “APOPS journey: how we 
can move forward in Precision Medicine 
Era?” 

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

09.45 – 10.15 APOPS recognition award เลขำธิกำร APOPS (Thailand) และกรรมกำร 
10.00 - 10.15 Morning break Poster Presentation 1/ 
10.15 - 11.15 Update hematology treatment in targeted 

therapy era 
นพ.ชินดล วำนิชพงษ์พันธ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11.15 - 12.00 New therapeutic option for patient with mCRPC ภกญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ 
โรงพยาบาลศิริราช 
ภกญ. จิตประภา คนม่ัน 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

12.00 - 13.00 Lunch พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
(บุฟเฟ่ต์ ท่ีห้องอาหารระเบียงทอง) 

13.00 - 13.45 Translating data to real-life practice ผศ.พญ.เอ้ือมแข สุขประเสริฐ       
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Optimizing care in mRCC : What we learn from 10 
years of Sunitinb 

ภกญ. จิตประภา คนมั่น 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

13.45 - 14.45 Compatibility issue in cytotoxic compounding ภกญ.นิรชร คูชลธำรำ      
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

14.45 - 15.00 Afternoon break Poster Presentation 2/ 
15.00 - 15.45 Immunotherapy and its evolving Role with NSCLC ผศ.พญ.เอ้ือมแข สุขประเสริฐ       

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15.45 - 16.45 Targeted therapy in solid tumor ผศ.พญ.เอ้ือมแข สุขประเสริฐ       

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
16.45 – 17.00 Oral Presentation 

Luck draw D1 
ผศ ดร ภญ.ณัฏฐดำ อำรีเป่ียม 

17.00 -21.00 APOPS (Thailand) Committee Annual Meeting เลขำธิกำร APOPS (Thailand) 
กรรมกำร APOPS (Thailand) 



25 สิงหำคม 2560 
07.30 - 08.00 Registration 
08.00 – 09.00 Panel discussion: Meet the expert พิธีกร: ภก. จักรพันธ์ อยู่ดี และ 

ภญ. พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ 
- Reimbursement in cancer treatment ภกญ.อุดมลักษณ์ รังสิยำภรณ์ตน์ 

ภกญ.สุกำนต์ดำ เดน่จนัตำ 
ภกญ.ภำรดี ชำนุบำล 

- Extemporaneous chemotherapy preparation ภก.ตรัย ธำรพำนิช 
ภกญ.นนทิกุล ผำสุขมูล 

- Hypersensitivity management ภกญ.ณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศักดิ์ 
ภกญ.ตรงฤทัย นำถธีระพงษ์ 

- Gastrointestinal toxicity management ภก.สุธำร จันทะวงศ ์
ภกญ.วรัญญำ จวนสำง 

09.00 - 10.00 Immunotherapy treatment In solid tumor รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.00 – 10.15 Morning break Poster Display 
10.15 – 11.00 The new multi-targeted tyrosine kinase inhibitors 

for radioiodine-refractory differentiated thyroid 
cancer treatment 

นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

11.00 -11.45 Pharmacy counseling for optimizing the benefit of 
TKI and mTOR inhibitor for cancer patient 

ภกญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช 
ภกญ. จิตประภา คนมั่น  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ภก. นพดล กองสผุล  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

11.45 – 12.45 Lunch พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
(บุฟเฟ่ต์ ท่ีห้องอาหารระเบียงทอง) 

12.45 – 13.30 Therapeutic options for advanced gastric cancer นพ. ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

13.30 – 14.30 APOPC update ภกญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ภกญ.ศรีวตรี ชำวสำมทอง 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

14.30 - 14.45 Afternoon break Poster and oral presentation award committees 
gathering 

14.45 – 15.45 Interested issue in cancer care อ.ภก.มำนิตย์ แซ่เตียว 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

15.45 - 16.15 Poster/oral presentation award 
Lucky draw D2 

กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร APOPS (Thailand) 

16.15-16.30 Closing ceremony ประธำน APOPS (Thailand) 
Announcement 
COPS 2018, BKK  
Oncology Board Review 2018, Chiang Mai 
ISOPP 2018, Shanghai, China 
APOPC 2018, Singapore 


