
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) 
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 

เรื่อง  “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019” 
วันที่  21-22 มีนาคม 2562 

             ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี
.................................. 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญในปัจจุบัน การรักษา
โรคมะเร็งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งวิธีการผ่าตัด การให้รังสีรักษา การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยเฉพาะยาเคมีบ าบัดซึ่งได้น า
วิธีการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) มาใช้ จากปัจจัยดังกล่าวท าให้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมอย่างมาก บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและข้อพึงระวังในการ
รักษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชียวชาญเก่ียวกับการใช้ยาจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษาสูงที่สุด และเป็นการสร้างแนวทางในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
มะเร็งให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความส าคัญของปัญหาดังกล่าว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือกับชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) หรือ 
Asia Pacific Oncology Pharmacy Society (Thailand):APOPS จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy 
Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง  “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019” เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรและ
บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะด าเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจน
อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเนน้เก่ียวกับข้อมูลตามมาตรฐานแนวทางการรักษาสากล (standard practice guideline) 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบแนวทางการรักษา การบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วย ตลอดจนการเฝา้ระวัง และตรวจสอบและจัดการอาการแทรกซ้อน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรักษา  

 
3.  ผู้รับผิดชอบจดัประชุม 
 -  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 
4.  วันที่    ระหว่างวันที่  21-22 มีนาคม 2562 
 
5.  สถานที่ ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี
 
6.  ผู้เข้าประชุมเภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ทีส่นใจ จ านวน 150-200 คน 
 



7.  ค่าลงทะเบียน 

            ผู้ลงทะเบียน 
ระยะเวลาการลงทะเบียน และ ช าระเงิน 

ภายในวันที่  31  ธันวาคม 2561 หลังวันที่  31  ธันวาคม  2561 
บุคคลทั่วไป      3,500  บาท  4,000  บาท 
สมาชิก APOPS      3,000  บาท  3,500  บาท 
เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นฯ 
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     2,000  บาท   2,500  บาท 

 

8.  การรับสมัครและช าระค่าลงทะเบียน  
1. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  มีนาคม  2562 โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ 

http://pharm.kku.ac.th/conference/  
2. ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงคา่เอกสารประกอบการประชุม คา่อาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

ส าหรับผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตาม
ระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 

3.  การช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อ 
บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้
ด าเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://pharm.kku.ac.th 

4. ส าหรับบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินคา่ลงทะเบียนโดยการ 
โอนเงินผ่านระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้น าส าเนาเอกสารการด าเนินการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
http://pharm.kku.ac.th เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน 

5. ส าหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่วม 
ประชุมโดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ด าเนินการจัดท าแบบ กจ.3 เท่านั้น 

6. ผู้จัดประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหนา้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
7. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถสง่ผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ โดยผู้สมัคร 

จะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบลว่งหน้าก่อนเร่ิมงานประชุมฯ 1 สัปดาห์ 
 

9.  งบประมาณด าเนินการ 
9.1  ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน (จ านวน 150 คน) 525,000 บาท 
9.2  ใช้งบประมาณเงนิรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้ 

ค่าตอบแทนวทิยากร 50,000 บาท 
ค่าเดินทางไปราชการ 50,000 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150x100x4) 60,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวนั (150x350x2) 105,000 บาท 
ค่าใช้ห้องประชุม 30,000 บาท 
ค่าเลี้ยงรับรอง 6,000 บาท 
ค่าวัสด ุ 10,000 บาท 
ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 314,000 บาท 
ทั้งนี้ให้สามารถน าคา่ใช้จ่ายมาถวัเฉลี่ยกันได้ 

 

http://pharm.kku.ac.th/conference/


10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 10.1  จ านวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนเภสัชกรที่เคยผ่านการฝกึอบรมระยะ 
สั้นฯของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.2  จ านวนเภสัชกรผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้่วยโรคมะเร็งและน าความรู้ไปพัฒนา
ตนเองในการสอบ Board ได้อย่างน้อย 1 คน 
 
11.  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับ
ประมาณจ านวน 13.5 หน่วยกิต  รหัส: 1005-2-000-001-03-2562  แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด และ
ขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัดโดย  

 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัสร์  สุบงกช) 

            ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่  21  มีนาคม พ.ศ.2562 

วัน-เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
08.00-08.20 น. ลงทะเบียน 

08.20-08.30 น. พิธีเปิดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
08.30-09.30 น. Early stage Breast Cancer -ภญ.นิรชร คูชลธารา 

  โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 

09.30-10.30 น.  Advanced stage breast cancer -ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ 
 โรงพยาบาลวัฒโนสถ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.45-12.00 น. Colon cancer -ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. Supportive care part 1 

(Nausea/vomiting, Pain and DVT) 
-อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ ์
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.15-15.15 น. Lung cancer -ภญ.จิตประภา คนมั่น  

 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

15.15-16.15 น. Supportive care part 2 
(TKIs related toxicities) 

-ภญ.ณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศกัดิ์  
 โรงพยาบาลศิริราช 

16.15-17.15 น. Clinical Trial Designs/Policy -รศ.ดร.ภก.สุภัสร์ สุบงกช 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่  22  มีนาคม พ.ศ.2562 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30-09.30 น. Lymphoma -ภก.ตรัย ธารพานิช 
 โรงพยาบาลศิริราช 

09.30-10.30 น. Chronic leukemia -ภญ.บุษบา ตระการสง่า 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. Acute leukemia  -อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. MM -อ.ภก.ทักษณิ จันทร์สิงห ์

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

14.00-15.00 น. Supportive care part  
(Infection due to Cancer treatment) 

-อ.ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.15-16.15 น. Statistic Refresh -อ.ภก.ปิยรัตน์ พิมพ์ส ี
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16.15-16.30 น. Closing Ceremony  APOPS committee 
 

http://www.pharmacy.su.ac.th/pharmsu/New/Th/lecturerprofile/clinic/piyarat_p.html

