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5-Days Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2018
วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
ณ หองเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอรสวีทส สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
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วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น.
กลาวตอนรับ
ประธานกลุม GTAPP
Safety handling guidelines
08.45 – 10.30 น. Standard of practice for safety handling of cytotoxic admixture (Thai HP and
USP <797> and <800>, OSHA, NIOSH, etc.)
ผศ.ดร.ภญ.ณัฏฐดา อารีเปยม
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10.30 – 11.00 น. พัก รับประทานอาหารวาง
Toxicities of chemotherapy
11.00 – 12.00 น. Common toxicities of chemotherapy I: myelosuppression
ภญ.จิตประภา คนมั่น
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. Workshop #1: Pharmacist workup to prevent and treatment of
myelosuppression from chemotherapy
ภญ.จิตประภา คนมั่น
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภก.นพดล กองสุผล
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.15 – 14.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง
14.30 – 15.30 น. Common toxicities of chemotherapy II: CINV
ภญ.ณัฐพัชร แสงสุขเกษมศักดิ์
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
15.30 – 16.30 น. Workshop #2: Pharmacist workup to prevent and treatment of CINV from
chemotherapy
ภญ.ณัฐพัชร แสงสุขเกษมศักดิ์
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
อ.ภญ.ลักขณา สุวรรณนอย
คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล
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วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
Overview of cancer and its treatment
08.30 – 10.00 น. Overview of cancer: etiology, signs, symptoms, screening, treatment
ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
10.00 – 10.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง
10.30 – 12.00 น. Medical oncology
ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
12.00 – 13.00 น. พัก อาหารกลางวัน
Review of chemotherapy
13.00 – 14.30 น. Practical review of chemotherapy I
อ.ภญ.ลักขณา สุวรรณนอย
คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล
14.30 – 15.00 น. พัก รับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. Practical review of chemotherapy II
อ.ภญ.ลักขณา สุวรรณนอย
คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
Oncology information
08.30 – 10.00 น. Searching and reading literature
อ.ภญ.ลักขณา สุวรรณนอย
คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล
10.00 – 10.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง
Cytotoxic admixing unit
10.30 – 12.00 น. Clean room and working cabinet: What pharmacist should know
ภก.เรวัต จันทรเจริญผล
โรงพยาบาลพุทธโสธร
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Problems of cytotoxic admixture
13.00 – 14.30 น. Stability and incompatibility of cytotoxic admixture
ภญ. สุภาพร รุงเรืองใบหยก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
14.30 – 15.00 น. พัก รับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. Workshop #3: Stability and incompatibility of cytotoxic admixture
ภญ. สุภาพร รุงเรืองใบหยก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ภก.เรวัต จันทรเจริญผล
โรงพยาบาลพุทธโสธร
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วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
Handling of cytotoxic admixture with environmental concern
08.30 – 09.30 น. Spill and waste management
โรงพยาบาลราชวิถี
ภญ.นันทิดา สุขศรีดาวเดือน
Supportive care I
09.30 – 10.30 น. Interactive lecture and workshop #6 : Practical management of cancer pain
ภญ.ประภัสสร เชี่ยวขจร
โรงพยาบาลอุดรธานี
10.30 – 11.00 น. พัก รับประทานอาหารวาง
Technology for Cytotoxic Admixture Service
11.00 – 12.00 น. Software and Robot for Cytotoxic Admixture Service
ภก.คมกฤช ศรีไสว
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Infusion problem of chemotherapy
13.00 – 14.00 น. Extravasation
ภญ.สุกานตดา เดนจันตา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
Compounding techniques of cytotoxic admixture
14.00 – 14.45 น. Pitfalls in handling and techniques of compounding of cytotoxic admixture
ภญ.จินตนา ตั้งสิชฌนกุล
โรงพยาบาลขอนแกน
14.45 – 15.00 น. พัก รับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. Workshop #3 : PPE and Admixing of simulated cytotoxic admixture
ภญ.จินตนา ตั้งสิชฌนกุล
โรงพยาบาลขอนแกน
ภญ. สุภาพร รุงเรืองใบหยก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ภก. คมกฤช ศรีไสว
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ภญ.สุกานตดา เดนจันตา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ภก. เรวัต จันทรเจริญผล
โรงพยาบาลพุทธโสธร
ภญ. วรรณพร วัฒนะวงษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
16.30 – 17.00 น. Matching the practice site
ภก.คมกฤช ศรีไสว
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
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วันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561
Supportive care II
08.30 – 10.00 น. Interactive lecture and workshop #5: Practical management of nutrition for
cancer patients
ภญ.เปญจมาภรณ อภิรมยรักษ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
10.00 – 10.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง
Pharmacist workup of chemotherapy prescription
10.30 – 11.15 น. Chemotherapy prescription interpretation and analysis
ภญ.นิรชร คูชลธารา
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
11.15 – 12.00 น. Hypersensitivity and infusion reaction
ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Interesting cases
ภญ.นิรชร คูชลธารา
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
14.30 – 15.15 น. Time for questions
15.15 – 15.30 น. พิธีมอบใบประกาศ
15.30 น.
ปดประชุม และรับประทานอาหารวาง
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