
ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562  
เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II 

ระหว่ำงวันที่ 6–10 พฤษภำคม 2562 
ณ โรงแรม อวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 

 
เวลา หัวข้อการประชุม วิทยากร หน่วยงาน 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน   
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
09.00 - 10.30 น. Tropical Infections-I รศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.15 น. Tropical Infections-II รศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
12.15 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.45 น. Fungal Infections รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00 - 16.30 น. Nutrition management in renal 

impairment 
ผศ.นพ.วีรเดช พิศประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน   
08.30 - 10.00 น. Management of electrolyte imbalance 

in chronic kidney disease 
รศ.พญ.ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 - 12.00 น. Renal Replacement Therapy รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกลุ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 14.30 น. Dosage adjustment in renal impairment 

 
ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00 - 16.30 น. Update in targeted cancer therapy รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน   
08.30 - 10.00 น. Most common infections in pediatrics อ.พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 - 12.00 น. Considerations of drug dosage in 

pediatrics 
ภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาต ิ

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 14.30 น. Pharmacotherapy of asthma and COPD  รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00 - 16.30 น. Integrated Smoking cessation in 

pharmacy practice 
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม และทมี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน   
08.30 - 10.00 น. Pharmacotherapy of diabetes mellitus รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 - 12.00 น. Case-based approach to management 

of diabetes mellitus 
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม และทมี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 14.30 น. Management of febrile neutropenia in 

immunocompromised host 
อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00 - 16.30 น. Pain management in palliative care อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน   
08.30 - 10.00 น. Pharmacotherapy of breast cancer ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 - 12.00 น. Pharmacotherapy of colon cancer ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.30 น. ประเมินผลการประชุม   
14.30 น. ปิดการประชุม   

 


