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การประชุมวชิาการเรื่อง  
Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2011 

ณ อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี ซอยศนูยว์จิยั 

รหสัหน่วยกติการศกึษาต่อเนื่อง : 2-000-HPT-000-1110-02 
จ านวนหน่วยกติการศกึษาต่อเนื่อง รวม 14.75 หน่วยกติ 

วนัที ่19 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

หลกัการและเหตผุล  
ปจัจุบนัเภสชักรโรงพยาบาลไดก้า้วเขา้มามบีทบาทในการดูแลผูป้่วยอย่างใกลช้ดิมากขึน้ คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล และ สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จงึร่วมกนัจดัประชุมวชิาการเพื่อส่งเสรมิให้
เภสชักรมคีวามรู้ที่ทนัสมยัต่อขอ้มูลงานวจิยัหรอืค าแนะน าในการรกัษาใหม่ๆ โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัโรคที่เป็นปญัหา
สาธารณสุขส าคญัในอนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย เพื่อเภสชักรที่เขา้ร่วมประชุมจะสามารถน าความรู้ดงักล่าว ไปใช้
ประโยชน์ในการดแูลผูป้ว่ยร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพี โดยมปีระโยชน์สงูสดุต่อผูป้ว่ยเป็นเป้าหมายหลกั ส าหรบัการจดั
ประชุมวชิาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice  2011 นี้ เนื้อหาจะครอบคลุมถงึ
ความกา้วหน้าใหม่ๆ  ของยาและการรกัษาในโรคระบบประสาท การแพย้า โรคไวรสัตบัอกัเสบ โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
การใชย้าคุมก าเนิด โรคปวดศรีษะไมเกรน โรคมะเรง็ โรคเอดส ์โรคตดิเชือ้ โรคถุงลมโปง่พอง โรคหดื และโรคเบาหวาน 
รวมไปถงึเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของเภสชักรไดแ้ก่ การท าวจิยัจากงานประจ า การเป็นแหล่งฝึกปฏบิตังิาน
วชิาชพีใหแ้ก่นิสตินักศกึษาเภสชัศาสตร์ในหลกัสตูรการบรบิาลทางเภสชักรรม การจดัการประเดน็ค าถามเกีย่วกบัยา 
pseudoephedrine และการใชต้วัสง่สญัญาณ (trigger too) ในการเฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงคจ์ากยา  
 
วตัถปุระสงค ์
1. ส่งเสรมิให้เภสชักรมคีวามรูท้ีท่นัสมยัในการรกัษาโรคทีเ่ป็นปญัหาสาธารณสุขส าคญัในอนัดบัต้นๆ ของประเทศ

ไทย และน าความรูด้งักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการดแูลผูป้ว่ยร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพีเพื่อประโยชน์แก่ผูป้ว่ย 
2. พฒันาศกัยภาพและ/หรอืเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่เภสชักรโรงพยาบาลในการดแูลผูป้ว่ยดา้นยา 
3. สง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ของเภสชักรเรื่องเภสชักรรมปฏบิตัริปูแบบใหม่ๆ  
 
วนั เวลาและสถานท่ีของการประชมุ 

วนัพุธที ่19 ถงึวนัศุกรท์ี ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้งสยามมกุฎราชกุมาร อาคาร
เฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศนูยว์จิยั ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ กรุงเทพมหานคร  
 
รปูแบบการประชุม 

บรรยาย  
 
จ านวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ือง    

14.75 หน่วยกติ 
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ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

เภสชักรโรงพยาบาลและผูส้นใจ จ านวน 600 คน  
 

การสมคัรและลงทะเบียน 
 สมคัรภายในวนัที ่30 กนัยายน 2554 สมคัรวนัที ่1-7 ตุลาคม 2554 
 สมาชกิสมาคม  1,800 บาท  2,400 บาท 
 เภสชักรผูส้นใจ  3,000 บาท  4,000 บาท 

 
สง่ใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานการช าระเงนิ (ส าเนาใบโอนเงนิ/ธนาณตั ิพรอ้มชื่อผูส้มคัร) ทางโทรสาร 02-249 

9331-2 หรอื e-mail มาที ่hp@thaihp.org หรอืทางไปรษณยีม์าที ่สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 
3850/2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรอืสมคัรผ่านระบบ online ที ่
www.thaihp.org   

กรุณาตรวจสอบการสง่เอกสารทีห่มายเลข 02-249 9333 (ไม่รบัลงทะเบยีนหน้างาน) 
 
การประเมินผล 
 โดยแบบสอบถามหลงัการบรรยาย 
 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามารถน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในการดแูลผูป้ว่ยร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพีเพือ่
ประโยชน์ต่อผูป้ว่ย 

 2.   เกดิการกระจายตวัของนวตักรรมใหม่ๆ ในสว่นของเภสชักรรมปฏบิตัใินประเทศไทย  
 
ผูร้บัผิดชอบจดัประชมุ 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล โดยภาควชิาเภสชักรรม ร่วมกบั สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย)   

 

mailto:hp@thaihp.org%20หรือทางไปรษณีย์มาที่
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รหสัหน่วยกติการศกึษาต่อเนื่อง : 2-000-HPT-000-1110-02 
จ านวนหน่วยกติการศกึษาต่อเนื่อง รวม 14.75 หน่วยกติ 

วนัที ่19 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 
วนัพธุท่ี 19 ตลุาคม 2554 
08.30 – 08.45 น.  พธิเีปิด 
   ภก. วพินิ กาญจนการุณ 
   นายกสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  
   ภญ. รศ. ดร. จฑุามณี สทุธสิสีงัข ์
   คณบด ีคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล   
Neuropsychiatry Session 
08.45 – 09.30 น. Common Pitfalls in Neuropsychiatric Pharmacotherapy 
   ภญ. รศ. ดร. จฑุามณี สทุธสิสีงัข ์
   ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล   
09.30 - 10.00 น.   พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.00 – 10.45 น.  Medication Overuse Headache: What is it and How to treat ? 
   รศ. นพ. กอ้งเกยีรต ิกณูฑก์นัทรากร 
   ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
Immunology Session 
10.45 – 11.30 น.  Update in Drug Allergy Diagnosis 
   อ. พญ. ทชิา ลิม้สวุรรณ 
   หน่วยโรคภมูแิพ ้อมิมโูนวทิยาและโรคขอ้ ภาควชิาอายุรศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
11.30 - 12.00 น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
12.00 – 12.45 น.   บรรยายพเิศษ 
12.45 - 13.00 น.   พกัและชม Exhibition  
Gastroenterology Session 
13.00 – 13.45 น.  Advances in the Management of Viral Hepatitis B & C 
   รศ. นพ. ทวศีกัดิ ์แทนวนัด ี
   สาขาวชิาโรคระบบทางเดนิอาหาร ภาควชิาอายุรศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
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Pharmacy Practice Session 
13.45 – 14.30 น.  How Do We Do Research from Routine Practice? 
   ภญ. ผศ. ดร. มนทรตัม ์ถาวรเจรญิทรพัย ์
   ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
14.30 – 15.00 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.00 น.  Clerkship Training Program in the Transition Period From BSc to PharmD  
   ภก. ผศ. ดร. มงักร ประพนัธว์ฒันะ 

ภาควชิาเภสชักรรมปฏบิตั ิคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 20 ตลุาคม 2554 
Cardiovascular Session 
08.30 – 09.30 น.  Changing Landscape of Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome (ACS)   
   ภก. อ. พรีะวฒัน์ จนิาทองไทย 

กลุ่มวชิาเภสชักรรมปฏบิตั ิคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
09.30 – 10.00 น.   พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.00 – 10.45 น.  New Era of Anticoagulation Therapy: Direct Thrombin Inhibitors & Factor Xa  
   Inhibitors 
   ภก. ผศ. ดร. สรุกจิ นาฑสีวุรรณ 

ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
Pharmacy Practice Session 
10.45 – 11.30 น.  Can Phenylephrine replace Pseudoephedrine in Cough & Cold Remedies ? 

ภก. อ. พงศธร มสีวสัดิส์ม 
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

11.30 - 12.00 น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
12.00 – 12.45 น.   บรรยายพเิศษ 
12.45 - 13.00 น.   พกัและชม Exhibition 
Women’s Health Session 
13.00 – 13.45 น.  Beyond Contraception: Benefits of OCs in Clinical Practice    

ภญ. รศ. ดร. บุษบา จนิดาวจิกัษณ์ 
   ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
13.45 – 14.30 น.  Optimizing Management Strategies of Migraine-Associated with Menses 
   ภก. อ. ธนรตัน์ สรวลเสน่ห ์

ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
14.30 – 15.00 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
Oncology Session 
15.00 – 16.00 น.  Prevention and Treatment of Venous Thromboembolic Events in Oncology 
   ภญ. อ. ดร. กฤตตกิา ตญัญะแสนสขุ 

ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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วนัศกุรท่ี์ 21 ตลุาคม 2554 
Infectious Diseases Session 
08.30 – 09.30 น.  Recent Advances in Antiretroviral Therapy  
   อ. ภก. ชาญกจิ พฒุเิลอพงศ ์
   ภาควชิาเภสชักรรมปฏบิตั ิคณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
09.30 – 10.00 น.   พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.00 – 10.45 น.  Antimicrobial Heterogeneity: A Last Hope for Controlling Antimicrobial Resistance   
   ภก. ผศ. ดร. ปรชีา มนทกานตกิุล 

ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
10.45 – 11.30 น.  Gram-Positive Sepsis: Differences from Gram-Negative Sepsis and How to Treat 
   ภก. ผศ. ดร. ปรชีา มนทกานตกิุล 

ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
11.30 - 12.00 น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
12.00 – 12.45 น.   บรรยายพเิศษ 
12.45 - 13.00 น.   พกัและชม Exhibition 
Pharmacy Practice Session 
13.00 – 13.45 น. Trigger Tool for Increasing Ability to Measure and Prevent Harm-Related 

Medication 
   ภก. ผศ. ดร. ปราโมทย ์ตระกลูเพยีรกจิ 
   ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
Novel Pharmacotherapeutic Conceptes & New Agents 
13.45 – 14.30 น.  Ultra-LABA: An Emerging Therapeutic Option for COPD and Asthma 
   ภญ. รศ. ดร. สวุฒันา จฬุาวฒันทล 
   ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
14.30 – 15.00 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.00 น.  New Generation Ultra-Long Acting Basal Insulin: A Hope for Better Diabetic Drugs 

ภก. รศ. ดร. เนต ิสขุสมบรูณ์ 
   ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล   
 
 


