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ก าหนดการประชุมเชงิปฏิบตัิการเภสัชกรรมคลินิก คร้ังที่ 5/2562 
เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I 

“Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2019” 
ระหว่างวันที่  7-11 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 

เวลา หัวข้อการประชุม วิทยากร หน่วยงาน 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

09.00 – 10.30 น. New Hypertension Clinical 
Practice Guideline 

ผศ.ภก.สุระรอง ชินวงศ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 –12.15 น. Dyslipidemia: Current therapy 
and guideline for treatment 

ผศ.ภก.สุระรอง ชินวงศ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 14.45 น. Pharmacotherapy in venous 
thromboembolism 

นพ.บูรพา ปุสธรรม คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.30 น. Role of pharmacist in warfarin 

clinic 
ภญ.อุบลวรรณ สะพ ู โรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสีมา 
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 

08.00 –08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 –09.15 น. Accidental and emergency (Burn 

Unit); Clinical Pharmacokinetics in 
Burn Patients 

ผศ.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

09.15 – 10.00 น. Trauma & Emergency Admin Unit 
(TEA Unit): Epilepsy 

ผศ.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.15 – 12.00 น. Trauma & Emergency Admin Unit 
(TEA Unit): 
- Clinical toxicology and Drug 
Overdose 

ผศ.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.30 น. Fast track and updated 
treatment in stroke 

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 16.30 น. Pharmacotherapy in 
Ophthalmology 

ผศ.พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสยั คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 

08.00 –08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 –10.00 น. Management of Metabolic 
Syndrome in Psychiatric Patient 

อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.15 – 11.45 น. Pharmacotherapy in Skin 
infection & Acne 

ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. Pharmacotherapy in Psychiatry 

Part I (Depression, Bipolar, 
Schizophrenia) 

รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.30 น. Pharmacotherapy in Psychiatry 

Part II (Depression, Bipolar, 
Schizophrenia) 

ผศ.พญ.ภัทรี พหลภาคย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 

08.00 –08.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 - 10.00 น. Pharmacotherapy in Rheumatoid 

arthritis 
ศ.พญ.รัตนาวดี ณ นคร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.15 – 11.45 น. Biological and Biosimilar Products ผศ.ดร.ภญ.จุลรัตน์ คนศิลป ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

11.45 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 14.15 น. Pharmacotherapy in Epilepsy ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาค

งาม 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

14.15– 14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.30 – 16.30 น. TDM in BAD and Epilepsy ผศ.ดร.ภก.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษ
ฐานนท ์

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 

08.00 –08.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 – 10.00 น. Practical Points and Patient 

Counseling for the Use of 
Hormonal Contraceptives 

รศ.ดร.ภก.วิวรรธน์ อัครวิเชียร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.15 –12.15 น. Pharmacotherapy in Viral 
Hepatitis B, C and Fatty Liver 

รศ.พญ.วัฒนา สุขไีพศาลเจริญ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

12.15– 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15– 14.30 น. ประเมินผลการประชุม     

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง     
14.45 – 16.15 น. ประเมินผลการประชุม     

16.15 น. ปิดการประชุม     
 
 
 
 


