กำหนดกำรงำนประชุมวิชำกำรและประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2559
เรื่อง “บทบำทของเภสัชกรโรงพยำบำลในกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล”
วันที่ 11 – 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระรำม 9 กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง : 2003-2-000-002-05-2559 จำนวน 11 หน่วยกิต
วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2559
07.15 – 08.30 น.
Plenary Session
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.15 น.
09.15 – 10.15 น.
10.15 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.15 น.
13.30 – 14.15 น.
14.15 – 14.45 น
14.45 – 15.30 น.
15.30 – 16.15 น.

ลงทะเบียน
กล่ำวต้อนรับ
โดย ภก. อำนวย พฤกษ์ภำคภูมิ นำยกสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)
Plenary lecture I: Current Concept of Rational Drug Use (RDU)
ศ. นพ. ชัยรัตน์ ฉายากุล
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
Plenary lecture II: Roles of Pharmacist in Rational Drug Use RDU
ภญ. วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
พิธีเปิดและประทำนรำงวัล “เภสัชกรดีเด่น young pharmacist ทีมงำนดีเด่น”
โดย พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระรำชำทินัดดำมำตุ”
พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
บรรยำยพิเศษ 1 ห้องบอลรูม
บรรยำยพิเศษ 2 ห้องจตุรทิศ
Monitoring Process in RDU
ภก. คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อานวยการกองทุนยา สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภญ. อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
ชมนิทรรศการและการนาเสนอผลงานวิชาการ
กำร integrate งำน RDU กับระบบยำ
รศ. ภญ. ธิดา นิงสานนท์
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Effective Communication for Mass Education
ดร. ภก. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.คอมมูนิเคชั่นแอนด์มอร์
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วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2559
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

ลงทะเบียน
Keynote lecture: Thai Population is changing to obesity and aging
ศ. นพ. เทพ หิมะทองคา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์
พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
ชมนิทรรศการและการนาเสนอผลงานวิชาการ

ห้องบอลรูมย่อย 1
ห้องบอลรูมย่อย 2
10.30 – 11.00 น. Safe prescription for OB-Gyn Medication errors in
pediatric prescription: How
to detect and prevent
ผศ. ดร. ภญ. สุวิมล ยีภ่ ู่
ภญ. วาทินี เพชรอุดมสินสุข
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
11.00 – 11.30 น. How to make decision to use Small dose preparation
medication in pregnancy
category D
ผศ. ดร. ภญ. สุวิมล ยีภ่ ู่
ภญ. มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์
คณะเภสัชศาสตร์
ฝ่ายเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลศิริราช
11.30 – 12.00 น. Smart use of ATB for STD in Current roles of cough
pregnancy
/cold remedies in
management of RTI
symptoms
ผศ. ดร. ภก. ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ ภญ. ปิลันธนา เขมะพันธุ์มนัส
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบัน
มหาวิทยาลัย
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
12.00 – 12.30 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.30 – 13.15 น. บรรยำยพิเศษ 3 (ห้องบอลรูม 1) บรรยำยพิเศษ 4 (ห้องจตุรทิศ)
13.30 – 14.00 น.

14.00 – 14.30 น.

14.30 – 15.00 น.

ห้องบอลรูมย่อย 1
Contraceptives after delivery: When
and how
รศ. ดร. ภญ. จุราพร พงศ์เวชรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
How safe to use domperidone in
stimulating lactation for breast
feeding women
ผศ. ภญ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
ชมนิทรรศการและการนาเสนอผลงานวิชาการ

ห้องเบญจมำศ
Oral
presentation
OA1-OA4

ห้องทำนตะวัน
Oral
presentation
OB1-OB4

ห้องบอลรูมย่อย 2
Top 10 list of prohibited drug for
pediatrics (G6PD)
ภญ. ผุสดี ปุจฉาการ
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
Smart use of ATB in diarrhea
ผศ. ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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15.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

ห้องบอลรูมย่อย 1
Pharmaceutical perspectives for Drug
induced hepatotoxicity
รศ. ดร. ภญ. โพยม วงศ์ภูวรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Awareness of drug induced renal
failure
ภญ. พาขวัญ ปุณณุปรู ต
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ห้องบอลรูมย่อย 2
Smart use of ATB in RTI
ผศ. ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Update of Vaccination for pediatrics
(on and out of schedule)
ภก. ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2559
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.15 น.
13.30 – 14.15 น.
14.15 – 15.00 น.
15.00 น.

ลงทะเบียน
Approaches to improve rational drug use in elderly: Pharmacist’s perspective
ภก. ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
Importance and necessity of PPI in elderly
ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Does Long term use of Statin induce DM?
ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
Pharmacists’ Roles in Japan and Thailand: Sharing experiences
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรมั ย์
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปรู ต
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภญ.สุกานต์ดา เด่นจันตา
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ภญ.กฤติยา สธนเสาวภาคย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี พ.ศ. 2559
พิธีมอบประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนหลักสูตร short course training,
ประกำศผล Thai HP research grant ประจำปี 2559,
ประกำศผลและมอบรำงวัลกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร
พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
บรรยำยพิเศษ 5 ห้องบอลรูม
บรรยำยพิเศษ 6 ห้องจตุรทิศ
Stem Cell and Future Trend: What Pharmacist should concern
ศ. นพ. สุรเดช หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Hospital Pharmacy Profession: What’s next?
ภก. อานวย พฤกษ์ภาคภูมิ
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
ภก. คมสัน โสตางกูร
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
ปิดประชุมและรับประทำนอำหำรว่ำง
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