โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 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
1. หลักการและเหตุผล
เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) เป็นแนวทางของวิชาชีพที่กาลังได้รับความสนใจของเภสัชกรโรงพยาบาล และ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่แน่ชัดในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ ในขณะเดียวกัน
คณะเภสัชศาสตร์กาลังดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในสาขาเภสัชกรรมคลินิกในระดับปริญญาตรี
โดยให้มีสาขากึ่งเฉพาะทางในด้านนี้ ประกอบกับขณะนี้คณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันต่างๆได้เปิดหลักสูตร Doctor of Pharmacy
ซึ่งเน้ น การให้ บ ริบ าลทางเภสั ช กรรมมากขึ้น การประชุม เชิงปฏิ บั ติการเภสั ช กรรมคลิ นิ ก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง Advanced
Pharmacotherapeutics I จึ งจั ด ขึ้น เพื่ อเป็ น การเตรีย มความพร้อ มด้ านวิช าการ และเพิ่ มทั ก ษะแก่เภสั ช กรและอาจารย์ ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(service plan)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางาน
เภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาโทสาขาเภสัชกรรม
คลินิก ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆที่สาคัญ โดยเน้นหนัก
เรื่องยาที่ใช้กับระบบนั้นๆ
3. กาหนดการประชุม
ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562
4. สถานที่ประชุม
ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
5. รูปแบบการประชุม
การบรรยายในหัวข้อต่างๆ
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6. เงื่อนไขพิเศษ
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสต
รมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิก เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันกาหนดทั้งนี้ผู้ร่วม
ประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณจานวน 28.75 หน่วยกิต
7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม
เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และศิษย์เก่า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวนประมาณ 200 คน
8. การลงทะเบียนและการชาระเงินค่าลงทะเบียน
1. อัตราค่าลงทะเบียน
 ค่าลงทะเบียน คนละ
5,500 บาท
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
 และค่าลงทะเบียนคนละ
6,000 บาท
หลังวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา
2. ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
3. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
4. การชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 และเมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว
ขอให้ดาเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://pharm.kku.ac.th
5. สาหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนโดย
การโอนเงิน ผ่านระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้นาสาเนาเอกสารการดาเนินการในระบบลงทะเบียนออนไลน์
http://pharm.kku.ac.th เพื่อแสดงหลักฐานการดาเนินการชาระค่าลงทะเบียน
6. สาหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมโดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องชาระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ดาเนินการจัดทาแบบ กจ.3 เท่านั้น
7. ผู้จัดประชุมฯ สงวนสิทธิจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมชาระล่วงหน้า
8. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ โดย
ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์
9. งบประมาณดาเนินการ
1. ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน (จานวน 200 คนๆละ 5,500.- บาท) 1,100,000 บาท
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้
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1. ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
10,500
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
10,500
2. ค่าเดินทางไปราชการ
25,000
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200x80x2x5)
160,000
4. ค่าอาหารกลางวัน (200x350x5)
350,000
5. ค่าวัสดุ
54,000
6. ค่ารับรองวิทยากร
6,000
7. ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
5,000
รวมทั้งสิ้น
620,000
ทั้งนี้ให้สามารถนาค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เภสัชกรโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
3. เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง
ผู้เสนอโครงการ................................................
(ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร)
ผู้เสนอโครงการ
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กาหนดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 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
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
09.00 – 10.30 น. New Hypertension Clinical
Practice Guideline

วิทยากร

หน่วยงาน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ภก.สุระรอง ชินวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.45 –12.15 น. Dyslipidemia: Current therapy
and guideline for treatment
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผศ.ภก.สุระรอง ชินวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.15 – 14.45 น. Pharmacotherapy in venous
thromboembolism
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. Role of pharmacist in warfarin
clinic
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
09.15 – 10.00 น. Trauma & Emergency Admin Unit
(TEA Unit): Epilepsy
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. Trauma & Emergency Admin Unit
(TEA Unit):
- Clinical toxicology and Drug
Overdose
12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

นพ.บูรพา ปุสธรรม

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภญ.อุบลวรรณ สะพู

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

ผศ.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
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13.00 – 14.30 น. Fast track and updated
treatment in stroke
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. Pharmacotherapy in
Ophthalmology
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
08.00 –08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 –10.00 น. Management of Metabolic
Syndrome in Psychiatric Patient
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น. Pharmacotherapy in Skin
infection & Acne
11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Pharmacotherapy in Psychiatry
Part I (Depression, Bipolar,
Schizophrenia)
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. Pharmacotherapy in Psychiatry
Part II (Depression, Bipolar,
Schizophrenia)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
08.00 –08.30 น. ลงทะเบียน
8.30 - 10.00 น. Pharmacotherapy in Rheumatoid
arthritis
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น. Biological and Biosimilar Products
11.45 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.15 น. Pharmacotherapy in Epilepsy

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาลัย

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.ภัทรี พหลภาคย์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.พญ.รัตนาวดี ณ นคร

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ภญ.จุลรัตน์ คนศิลป์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาค
งาม

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ภก.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษ
ฐานนท์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.15– 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. TDM in BAD and Epilepsy
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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
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 –12.15 น. Pharmacotherapy in Viral
Hepatitis B, C and Fatty Liver
12.15– 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15– 14.30 น. ประเมินผลการประชุม
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.15 น. ประเมินผลการประชุม
16.15 น.
ปิดการประชุม

รศ.ดร.ภก.วิวรรธน์ อัครวิเชียร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.พญ.วัฒนา สุขไี พศาลเจริญ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

