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       ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ล 1 โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
.................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญในปัจจุบัน การรักษา

โรคมะเร็งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งวิธีการผา่ตัด การให้รังสีรกัษา การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยเฉพาะยาเคมีบ าบัดซึ่ง 
ได้น าวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) มาใช้ จากปัจจัยดังกล่าวท าให้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
และข้อพึงระวังในการรักษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่
ละราย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชียวชาญเกี่ยวกับการใช้ยาจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้มี
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษาสูงที่สุด และเป็นการสร้าง
แนวทางในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความส าคัญของปัญหาดังกล่าวคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความ
ร่วมมือกับวิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทย  และชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) หรอื 
Asia Pacific Oncology Pharmacy Society (Thailand):APOPS จึ ง จั ด ใ ห้ มี ก า รปร ะชุ ม วิ ช า ก า ร  Oncology 
Pharmacy Board Review เรื่ อง   “Cancer Pharmacotherapy Refresh” เพื่ อสนับสนุนให้ เภสัชกรและ
บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะด าเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา 
ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับข้อมูลตามมาตรฐานแนวทางการรักษาสากล (standard 
practice guideline) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบแนว
ทางการรักษา การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ตลอดจนการเฝ้าระวัง และตรวจสอบและจดัการอาการแทรกซ้อน 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรักษา  

3.  ผู้รับผิดชอบจัดประชุม 
 -  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ชมรมเภสัชกรโรคมะเรง็ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) Asia Pacific Oncology Pharmacy Society 
(Thailand):APOPS    



4.  วันที ่   ระหว่างวันที่  29-30 มีนาคม 2561 
 

5.  สถานที่  ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ล 1 โรงแรมอมิพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.  ผู้เข้าประชุม เภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จ านวน 200-250 คน 
 

7.  ค่าลงทะเบียน 

            ผู้ลงทะเบียน 
ระยะเวลาการลงทะเบียน และ ช าระเงิน 

ภายในวันที่  31  ธันวาคม  
2560 

หลังวันที่  31  ธันวาคม  
2560 

บุคคลทั่วไป    3,500  บาท    4,000  บาท 
สมาชิก APOPS    3,000  บาท    3,500  บาท 
เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นฯของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

        2,000  บาท    2,500  บาท 

8.  การรับสมัครและช าระค่าลงทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25  มีนาคม  2561 โดยการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th/conference/ พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัช
ศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่
คาดว่าจะได้รับประมาณจ านวน 12.5 หน่วยกิต  แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด และขอให้รักษา
เวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัดโดยค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

9.  งบประมาณด าเนินการ 
9.1  ประมาณการรายรบัจากค่าลงทะเบียน (จ านวน 200 คน) 700,000 บาท 
9.2  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จา่ยแยกไดด้ังนี้ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 50,000 บาท 
ค่าเดินทางไปราชการ 70,000 บาท 
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม (200x100x4) 80,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (200x350x2) 140,000 บาท 
ค่าเลี้ยงรับรอง 10,000 บาท 
ค่าวัสด ุ 40,000 บาท 
ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 393,000 บาท 
ทั้งนี้ให้สามารถน าคา่ใช้จา่ยมาถัวเฉลี่ยกันได้ 

 



10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 10.1  จ านวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของจ านวนเภสัชกรที่เคยผ่านการฝกึอบรมระยะ 
สั้นฯของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           10.2  จ านวนเภสัชกรผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและน าความรู้
ไปพัฒนาตนเองในการสอบ Board ได้อย่างน้อย 1 คน 
 
11.  หน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ือง 

ในการประชุมครั้งนี้ผู้รว่มประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์(CPE) ที่คาดว่าจะได้รับ
ประมาณจ านวน 12.5 หน่วยกิต 

 
 

(ผศ.ดร.สุภัสร ์ สุบงกช) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




