First Announcement
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
งานเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
-----------------------------------ขอเชิ ญ เภสั ช กรโรงพยาบาล และเภสัช กรผู้ ส นใจ จากทุ กสั งกั ด ทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชนทั่ ว
ประเทศ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลบนหอผู้ป่วย เพื่อดูแล
การใช้ยาของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ โดยจะมีการ
นาเสนอ position statement งาน Acute Care ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และ
แนวทางการเริ่มดาเนินการสาหรับโรงพยาบาลที่มีแผนเปิดงานบริการด้านนี้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มี
ประสบการณ์ ทั้งเชิงวิช าการและวิชาชี พ ที่ จะมาแลกเปลี่ ยนวิธี การดาเนิน งานบริบ าลทางเภสัช กรรม
ผู้ป่วยใน ภายใต้ บริบทต่า งๆ ทั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และ
นาเสนอถึงกระบวนการที่เป็นฟันเฟืองสาคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน อันได้แก่ การประสาน
รายการยา (medication reconciliation), การค้นหาปัญหาจากการใช้ยา (drug related problems),
การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การติดตามระดับยาในเลือด และการให้คาแนะนาการใช้ยา
ก่อนกลับบ้าน
และขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย นาเสนอในงานประชุม ทั้งแบบโปสเตอร์และการ
นาเสนอบนเวที เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
อันจะส่งผลให้การพัฒนางานวิชาชีพมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

CALL FOR ABSTRACT
ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อนาเสนอในงานประชุมครั้งนี้ (รูปแบบ
นาเสนอบนเวทีหรือแบบโปสเตอร์ ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผลงานที่ส่งต้องไม่เคย และ/หรืออยู่ในระหว่างการส่งเพื่อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการอื่นๆ
2. ผลงานที่ส่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ระดับ บัณฑิตศึกษา หรืองานปริญานิพนธ์ได่ แต่ต้องระบุมา
ด้วย
ท่านสามารถเลือกที่จะนาเสนอผลงานได้ใน 4 ด้าน
❖ การบริบาลทางเภสัชกรรม
❖ การผลิตยาในโรงพยาบาล
❖ การบริหารและบริการเภสัชกรรม
❖ นวัตกรรมทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
การนาเสนอผลงานบนเวทีมี 8 เรื่อง กาหนดเวลานาเสนอและซักถาม เรื่องละ 15 นาที
การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ไม่จากัดจานวน) ตั้งแสดงตลอดการประชุม 3 วัน
- ส่งบทคัดย่อ online ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ www.thaihp.org (โปรดจัดทำตำมรูปแบบที่กำหนดไว้)
- เพื่อความสะดวกในการติดต่อ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ e-mail address เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
ของผู้นาเสนอผลงานบนเวที หรือผู้อยู่ประจาบอร์ด
- ผลงานจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งคัดเลือกให้นาเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ
นาเสนอผลงานบนเวที
- กาหนดแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อไปยังผู้วิจัยเจ้าของผลงาน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
✰ ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมและได้รับการตัดสินให้เป็นผลงานวิชาการดีเด่นในปี พ.ศ.
2562 จะได้ รับ เงิน รางวัลและเกียรติ บัตรในงานประชุม รวมทั้ง ได้รับทุน สนับสนุน จาก บริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จากัด (ปีละ 2 ทุน) และ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด (ปีละ 1 ทุน) ให้ไป
น าเสนอผลงานในงานประชุ ม นานาชาติ เช่ น งานประชุ ม ACCP 2019 (Asian Conference on
Clinical Pharmacy 2019) เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ โอกาสและความเหมาะสมตามดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการ

รูปแบบบทคัดย่อ
-

-

(โปรดดูตัวอย่างประกอบ)
พิมพ์ดว้ ย Microsoft Word 97 ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 300 คา (ไม่นับชื่อเรื่อง ชื่อผูว้ ิจัยและ
สังกัด คาสาคัญ)
ชื่อเรื่อง พิมพ์ตัวเน้น
ชื่อและนามสกุลของผูว้ ิจัย/เจ้าของผลงาน พร้อมคุณวุฒิ (ใส่เฉพาะคุณวุฒิสูงสุด) และสังกัด ของทุก
คน หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ช่อื 3 คนเท่านั้น และเติม “และคณะ” หรือ “et al.” ไว้ตอนท้าย
ขีดเส้นใต้ชื่อของผู้นาเสนอผลงาน ทั้งที่นาเสนอบนเวที หรืออยู่ประจาบอร์ด
เนือ้ หาของบทคัดย่อต้องแสดงเป็นหัวข้อๆ ประกอบด้วย ที่มาของปัญหา (background), วัตถุประสงค์
(objective), วิธีวิจัย (methods), ผลการวิจัย (results), และบทสรุป (conclusion)
คาสาคัญ (keyword) ใส่ท้ายบทคัดย่อ ไม่เกิน 3 คา
ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ ใช้ภาษาเดียว เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ กรณีบทคัดย่อเป็น
ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษสาหรับศัพท์เทคนิคในเนือ้ เรื่องได้

ตัวอย่างบทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง
ชื่อ-สุกล พร้อมคุณวุฒิ (ใส่เฉพาะคุณวุฒิสูงสุด)
สังกัดของผู้วจิ ัย/เจ้าของผลงานทุกคน (หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนเท่านั้น และเติม “และคณะ” (ขีดเส้นใต้ชื่อผู้ที่เป็นผูน้ าเสนอ
ผลงานในที่ประชุม)
บทคัดย่อ
ที่มาของปัญหา:
วัตถุประสงค์:
วิธีวิจัย:
ผลการวิจัย:
บทสรุป:
คาสาคัญ :

Title
Author with academic qualification (only highest degree)
Work address of all authors (in case of more than 3 authors, add “et al.” (underline name of the presenter)
Abstract
Background:
Objectives:
Method:
Results:
Conclusions:
keyword:

