งานประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป 2561
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

Installation the Role of Hospital Pharmacist in Ambulatory Care Services
วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง : 2003-2-000-004-05-2561 จํานวน 13.00 หนวยกิต
หลักการและเหตุผล
นับตั้งแตมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลเริ่มประกาศใชในป พ.ศ. 2540 โดยในขั้นตน มีการระบุใหเภสัชกร
โรงพยาบาลตองเปนผูสงมอบยาพรอมใหคําแนะนําการใชยาแกผูปวย โดยเฉพาะในงานบริการผูปวยนอก (outpatient service)
รวมทั้งมีการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยกลุมเสี่ยงทําใหบทบาทของเภสัชกรเปนที่ยอมรับในการชวยปองกันและแกไขปญหา
การใชยาใหผูปวยเฉพาะรายได และทําใหการรักษาดวยยามีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม กระบวนการดังกลาวสวนใหญ
เกิดขึ้นหลังผูปวยพบแพทยแลว ทําใหตองเสียเวลาในการประสานงานภายหลังในการติดตอแพทย เพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ปรับเปลี่ยนการรักษาดวยยาและยืนยันคําสั่งการใชยาที่มีปญหา
งานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก เปนการพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบ จากงานบริการเภสัชกรรมไปสูงาน
บริ บ าลทางเภสั ช กรรมโดยเภสั ช กรได เข า ร ว มในหน ว ยบริ ก ารที่ เป น คลิ นิ ก เฉพาะโรค แผนกผู ป ว ยนอก หรื อ ที่ เรี ย กว า
Ambulatory Care ขึ้นในโรงพยาบาลหลายแหงในรูปแบบที่แตกตางกันไปทั้งดําเนินการกอนพบแพทย และ/หรือ หลังพบ
แพทย
งานประชุมวิชาการประจําป 2561 นี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดใหมีการประชุมในหัวขอที่
เกี่ยวของกับบทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลกับการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ การทํางาน
บริบาลทางเภสัชกรรมผูป วยนอกในโรงพยาบาลระดับตางๆ รวมถึงนําไปสูการสรุปแนวทางการดําเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ผูปวยนอกที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเหมือนกันทั่วประเทศ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
08.00 – 08.30 น.
พิธีเปด
ภก.อํานวย พฤกษภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
08.30 – 09.30 น.
Originality of Ambulatory Clinical Pharmacists: Lesson Learn from US & Europe
บทบาทหนาที่ของเภสัชกรโรงพยาบาลหรือเภสัชกรคลินิกในการดูแลดานยาใหแกผูปวยแบบไป
กลับ เปนการถอดบทเรียน/โมเดลการทํางานของเภสัชกร ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ในยุโรป
อ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
09.30 – 10.00 น.
พัก รับประทานอาหารวาง
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ตอ)
10.00 – 11.30 น.
Shaping the Role of Hospital Pharmacist in Ambulatory Care Services: Optimizing
the Western Style for Thai Culture
หากพิจารณาบริบทของงานเภสัชกรรมในประเทศไทย การทํางานเพื่อดูแลดานยาใหแกผูปวยแบบ
ไปกลับโดยเภสัชกรในประเทศไทยควรจะตองมีบทบาทและหนาที่รบั ผิดชอบอยางไร (เริ่มตนงานนี้
อยางไร ใครเปนคนเริม่ มีการดําเนินงานอยางไร)
ภญ.พาขวัญ ปุณณปูรต
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภญ.เสาวลักษณ ยังดํารง โรงพยาบาลสระบุรี
ภญ.จารี ลิ้มพันธ
โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ภก.จตุพร ทองอิ่ม
ศูนยบริการสาธารณสุข 51 สํานักอนามัย กทม.
ภญ.วิมล อนันตสกุลวัฒน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล (ผูดําเนินการอภิปราย)
11.30 – 12.15 น.
บรรยายพิเศษ 1
12.00 – 12.15 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน (เสริฟอาหารกลองในหองประชุม)
12.15 – 13.00 น.
บรรยายพิเศษ 2
13.00 – 14.30 น.
Roadblock of Initiation of Ambulatory Care Services in Hospital: Personal Skills,
Workload, Evaluation, Career Promotion, KPI Monitoring, Presentation
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่พบในการพัฒนางานบริการดานยาใหแกผูปวยแบบไปกลับใน
โรงพยาบาลของประเทศไทย เชน ทักษะตาง ๆ ภาระงาน การประเมินผลงาน ความกาวหนา
รวมถึงแนวทางการติดตามประสิทธิผลของการทํางาน และการนําเสนอใหผูบริหารรับทราบ
ภญ.สมสกุล ศิริไชย
โรงพยาบาลเลิดสิน
ภญ.วินิดา ศรีกุศลานุกูล
โรงพยาบาลมะการักษ จังหวัดกาญจนบุรี
ภญ.ธราณี สิริชยานุกุล
โรงพยาบาลแพร
ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร (ตัวแทนผูเยี่ยมสํารวจ)
รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ผูดําเนินการอภิปราย)
14.30 – 15.00 น.
พัก รับประทานอาหารวาง ชมโปสเตอรผลงานวิชาการ และนิทรรศการ
15.00 – 16.00 น.
Roadblock of Initiation of Ambulatory Care Services in Hospital (ตอ)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
เวลา
หองบอลรูม
08.30 – 09.00 น. Treatment of Hypertension: Updated from 2017
ACC/AHA Guidelines
อ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
09.00 – 09.30 น. Treatment of Diabetes: Updated from 2018 ADA
Guidelines
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
09.30 – 10.00 น. Treatment of Cholesterol: Updated from 2017
Guidelines
อ.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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หองมณฑาทิพย หองราชาวดี
Oral
Oral
presentation I presentation II

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ตอ)
เวลา
หองบอลรูม
หองมณฑาทิพย หองราชาวดี
10.00 – 10.30 น. Treatment of Sepsis: Updated from 2017
Oral
Oral
Surviving Sepsis Guidelines
presentation I presentation II
อ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30 – 11.00 น. พัก รับประทานอาหารวาง ชมโปสเตอรผลงานวิชาการ และนิทรรศการ
11.00 – 11.30 น. นําเสนอผลการดูงานเภสัชกรรมของประเทศญี่ปุน
11.30 – 12.15 น. ประชุมใหญสามัญประจําป
12.15 – 12.30 น. พัก รับอาหารกลางวัน (เสริฟอาหารกลองในหองประชุม)
12.30 – 13.15 น. บรรยายพิเศษ 3
13.15 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ 4
14.00 – 14.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง ชมโปสเตอรผลงานวิชาการ
และนิทรรศการ
14.30 – 15.00 น. Treatment of Influenza: Updated from 2018
Recommendations
ศ.นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.00 – 16.00 น. Position Statement for Ambulatory Care Services
& Standard Procedure for Setting Ambulatory
Care Service
เนนใหเห็นความแตกตางระหวาง counseling กับ
ambulatory care, เนนใหเภสัชกรเขียน pharmacist
note ในเวชระเบียนได เพื่อสงตอขอมูลที่เภสัชกรประเมิน
ไดหรือตรวจพบ ไปยังสวนกลางและสหวิชาชีพ
ภญ.วิมล อนันตสกุลวัฒน อุปนายกสมาคมฯ
ภก.อํานวย พฤกษภาคภูมิ นายกสมาคมฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ในแตละ session การบรรยายจะครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ไดแก
1) ทําไมถึงเริ่มดําเนินงานคลินิกนี้ มีวิธีคิดอยางไร ไดรับการสนับสนุนอะไรบางจากในฝายและโรงพยาบาล คุณสมบัติของ
ผูเขามาทํางานมีการกําหนดหรือไม และ MR ตองทําในทุกกรณี
2) เกณฑเขา ออกจากคลินิก วิธีการ intervention กับแพทย (เขียน โทร ...) มีการ review ประวัติผูปวยกอนถึงวันมี
คลินิกหรือไม ถาไมมี จะรูขอมูลผูปวยไดอยางไร ควรมี flow ของการทํางานในคลินิก ยังไมเนน KPI
3) ปญหาทางยาที่ยังคงพบในการรักษาดวยยาในผูปวยโรคดังกลาว
4) บทบาทของเภสัชกรที่จะเขาไปชวยแกไขปญหาทางยา หรือเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใชยา โดยคิด
วางแผนในเชิงระบบเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ตอ)
08.30 – 09.15 น.
CKD Clinic
ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
09.15 – 10.00 น.
Asthma/COPD Clinic
ภญ.ชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
10.00 – 10.30 น.
พัก รับประทานอาหารวาง ชมนิทรรศการ
10.30 – 11.15 น.
Pain and Palliative Care Clinic
ภญ.ธราณี สิริชยานุกุล
โรงพยาบาลแพร
11.15 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษ 5
12.00 – 12.15 น.
พัก รับอาหารกลางวัน (เสริฟอาหารกลองในหองประชุม)
12.15 – 13.00 น.
บรรยายพิเศษ 6
13.00 – 13.45 น.
HIV/TB Clinic
ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
13.45 – 14.30 น.
Geriatric Clinic
(เนนใหมองภาพแนวราบ เชื่อมตอในทุกระบบมายังคนไข เนน MR, DI, ADR)
ภญ.ทินมณี ทินกร
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
14.30 – 15.15 น.
Warfarin & Heart Failure Clinic
ภญ.เนาวคุณ อริยพิมพ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน
15.15 – 15.30 น.
Pitfalls in Ambulatory Care Clinic
สรุปในภาพรวมวาควรทําอยางไรจึงจะไดประโยชนสูงสุดตอผูปวย
รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
15.30 น.
พิธีปด และมอบรางวัลผลงานดีเดน / รับประทานอาหารวาง
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