
Clinical Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 12 Theme “Myth and fact in oncology” 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

22 สิงหาคม 2562 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. Opening ceremony คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน 
09.00 – 10.00 น. Update in pediatric malignancies รศ.นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล 

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.00 - 11.00 น. Update on GI malignancies focus on lower 
GI tract 

ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ                 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11.00 - 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

11.15 - 12.15 น. Update on GI malignancies focus on 
upper GI tract 

อ.นพ.ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. Pharmacist role in pediatric: What we 
need to concern? 

ภญ.บุษบา ตระการสงา่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

14.00 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.30 - 15.30 น. Debate issues focus on supportive care:   

1. Olanzapine vs NK1 base regimen 
for CINV   

 

- อ.ภก.สุธาร จันทวงศ ์
  คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ 
 โรงพยาบาลวัฒโนสถ 

2. Tripplet vs Quaduplet regimen for 
CINV in HEC  

-อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว  
 คณะเภสัชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง   
 คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล   
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ผู้ด าเนินรายการประจ าวัน  1.  ภก.จักรพันธุ์  อยู่ดี  2.  ภญ.พิชญจริา  สงวนบุญญพงษ์ 
 
 



23 สิงหาคม 2562 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 10.00 น. Update hematologic malignancies  พันตรี ผศ.นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30 - 11.30 น. Marijuana and cancer รศ.ดร.ภญ. นริศา ค าแก่น  

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยรังสติ 
11.30 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. Real or rumor in cancer nutrition? ภญ.นิรชร คูชลธารา 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์อินเตอร์ เนชั่น
แนล 

14.00 - 15.00 น. Administration issues in cancer 
management focus on rare complications  

-ภญ.อภิรมย์  เหล่าเจรญิเกียรต ิ
 โรงพยาบาลศิรริาช 
-ภญ.นรมน  ธีระอัมพรพันธ์ุ 
 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.30 - 16.30 น. Debate issues focus on cancer treatment:  

1. First line PD-L1 inhibitor vs  
chemotherapy in NSCLC 

 

-รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช 
 คณะเภสัชศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
-ภญ.จิตประภา คนมั่น  
 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2. Can we use marijuana concurrent 
with cancer treatment? 
             

-ภก.ตรัย ธารพานิช  
 โรงพยาบาลศิรริาช 
-อ.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ 
 คณะเภสัชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสยาม 

16.00 น. ปิดการประชุม 
ผู้ด าเนินรายการประจ าวัน  1.  ภญ.สริิรัตน ์ จตรุพูลลาภ  2.  ภก.ตรัย  ธารพานิช 
 

 


