กำหนดกำร
งำนประชุมวิชำกำรและประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2562
สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)
Acute Care Pharmacy Practice: Collaboration Practice for Patient Safety
งำนเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ
วันที่ 22-24 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ถนนพระรำมเก้ำ
รหัสกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องทำงเภสัชศำสตร์ : 2003-2-000-004-05-2562 จำนวน 12.50 หน่วยกิต
วันพุธที่ 22 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.
พิธีเปิด
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
09.00 –10.00 น.
Keynote Session
Thai HP Statement on Pharmaceutical Care: Acute Care Setting
นำเสนอบทบำทและกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมที่ควรจะเป็นของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย
สถำนกำรณ์จริงที่พบในปัจจุบัน จุดอ่อน และโอกำสพัฒนำ

10.00 – 10.45 น.
10.45 – 11.45 น.

11.45 – 12.30 น.

รศ.ภญ.ธิดำ นิงสำนนท์
สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)
พัก รับประทานอาหารว่าง และชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการ
พิธีเปิดและมอบรำงวัล “เภสัชกรดีเด่น young pharmacist ทีมงำนดีเด่น”
โดย ภญ.คุณหญิงทิพำพร สิตปรีชำ
กรรมกำรมูลนิธิสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี
และกรรมกำรที่ปรึกษำ สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)
Learning from ACCP: Unit-based vs. service-based in acute care
pharmacy practice
นำเสนอแนวคิดของ American College of Clinical Pharmacy เกี่ยวกับบทบำทเภสัชกร
โรงพยำบำลที่ปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูลในกำรกำหนดรูปแบบกำรทำงำนและเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกรตำมบริบทของโรงพยำบำลรวมถึงกำรกำหนดตัวชี้วัดของควำมสำเร็จด้วย

12.30 – 12.45 น.
12.45 – 13.15 น.
13.15 – 13.45 น.
13.45 – 14.15 น.
14.15 – 14.45 น.

รศ.ภก.ปรีชำ มนทกำนติกุล คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ 1 (บจก.โรซ ไทยแลนด์)
บรรยายพิเศษ 2 (บจก.ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า ประเทศไทย)
บรรยายพิเศษ 3 (บจก.แอมเจน ประเทศไทย)
พัก รับประทานอาหารว่าง

วันพุธที่ 22 พฤษภำคม 2562 (ต่อ)
14.45 – 16.15 น.
Common medication errors & drug-related problems in patient’s ward
นำเสนอควำมผิดพลำดทำงยำและปัญหำที่เกี่ย วข้องกับยำซึ่งพบได้บ่อยในหอผู้ป่วย และส่งผลให้กำร
รัก ษำแย่ลง เพื่อชี้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเห็นว่ำ เภสัชกรโรงพยำบำลควรมีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วยร่วมกับ
สหวิชำชีพบนหอผู้ป่วย

ภญ.วิชชุนี พิตรำกูล
ภก.จตุพร ทองอิ่ม

โรงพยำบำลสมุทรสำคร
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 51 วัดไผ่ตัน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.15 น.
How to Identify DRPs for promoting patient safety?
นำเสนอกำรแบ่งประเภท DRPs กลยุทธ์ในกำรค้นหำ DRPs อย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วน เพื่อให้กำรป้องกัน
และ/หรือแก้ไขปัญหำจำกกำรใช้ยำที่พบ ซึ่งจะส่งผลให้กำรใช้ยำเกิดควำมปลอดภัยสูงสุด

09.15 – 10.15 น.

ภญ.จันทิมำ โยธำพิทักษ์
โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
ภก.ชุติพนธ์ ชัยฤกษ์
โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
Essential tool to identify DRPs Episode I: Medication Reconciliation
นำเสนอกำรใช้ MR ซึ่งเป็นเครื่องมือแรกที่จะช่วยเภสัชกรค้นหำ DRPs พร้อมตัวอย่ำง DRPs ที่พบจำก
กำรท ำ MR ในทุ ก ขั้ น ตอนของกำรใช้ ย ำ ตั้ ง แต่ แ รกรั บ ย้ ำ ยหอผู้ ป่ ว ย และก่ อ นกลั บ บ้ ำ น (discharge
counseling)

10.15 – 10.45 น.

ภก.คมสัน โสตำงกูร
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์
ภก.จตุพร ทองอิ่ม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 51 วัดไผ่ตัน
ภญ.จำรุณี วงศ์วัฒนำเสถียร โรงพยำบำลบุรีรัมย์
Essential tool to identify DRPs Episode II: ADR/ADE Trigger Tools
นำเสนอกำรใช้ Trigger Tools เป็นเครื่องมือในกำรช่วยเภสัชกรค้นหำ ADR/ ADE ซึ่งเป็นเป็น DRPs ที่
สำคัญ พร้อมตัวอย่ำง ADE/ADRs ที่พบจำกกำรใช้ Trigger Tools

10.45 – 11.15 น.
11.15 – 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.00 น.
13.00 – 13.45 น.

ภญ.จำรุณี วงศ์วัฒนำเสถียร โรงพยำบำลบุรีรัมย์
พัก รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการ
บรรยายพิเศษ 4 (บจก.สยาม ฟาร์มาซูติคอล)
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ 5 (บจก.แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส)
บรรยายพิเศษ 6 (บจก.เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้)
Essential tool to identify DRPs Episode III: TDM: When to recommend
and how to interpret effectively
นำเสนอกำรใช้ TDM เป็นเครื่องมือในกำรค้นหำ DRPs ทั้งกรณี ที่ยำไม่ได้ผลในกำรรัก ษำและอันตรำย
จำกกำรได้ รั บ ยำเกิ น ขนำด เมื่ อ ไรที่ ค วรจะแนะน ำให้ ท ำ เวลำที่ จ ะเจำะเลื อ ด และกำรแปลผลอ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมตัวอย่ำง DRPs ที่พบจำกกำรทำ TDM และกำรจัดกำร

ภญ.พิมลรัตน์ ชนำภิวัฒน์

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภำคม 2562 (ต่อ)
13.45 – 14.30 น.
Prescription Analysis Episode I: IV Medication
นำเสนอกำรวิเครำะห์คำสั่งแพทย์กรณีกำรสั่งใช้ยำที่ต้องบริหำรทำงหลอดเลือดดำ ในประเด็นควำมเสี่ยง
ของคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งอำจทำให้พยำบำลเข้ำใจคลำดเคลื่อน สำรน้ำที่เหมำะสม ควำมเข้ำกันได้ของยำและ
สำรน้ำ/ยำและยำ กรณีที่ต้องบริหำรยำหลำยชนิดผ่ำนทำง IV line เดียวกัน กำรออกแบบกำรบริหำรยำให้
พยำบำล เพื่อลดควำมเสี่ยง พร้อมตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์คำสั่งแพทย์และกำรจัดกำรกับปัญหำที่พบ

ภญ.นิรชร คูชลธำรำ
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.

โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์

พัก รับประทำนอำหำรว่ำง

Prescription Analysis Episode II: Potential Drug Interaction
น ำเสนอกำรวิ เครำะห์ ค ำสั่ ง แพทย์ เพื่ อ ค้ น หำ potential drug-drug, drug-herbal, drug-disease
interaction (DI) โดยเฉพำะประเด็ น pharmacodynamic DDI พร้อ มตั วอย่ ำง DI ที่ อ ำจพบได้ บ่ อ ยใน
ผู้ป่วยกลุ่มโรคต่ำง ๆ เทคนิคที่ทำให้ค้นพบ DI และกำรจัดกำร

15.30 – 16.15 น.

ผศ.ดร.ภญ.สุวิมล ยี่ภู่
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภญ.พรนลัท เกตุแก้ว
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
Prescription Analysis Episode III: Dosage Adjustment
นำเสนอกำรวิเครำะห์คำสั่งแพทย์เพื่อค้นหำคำสั่งใช้ย ำในขนำดที่ไม่เหมำะสม โดยสร้ำงเครื่องมือหรือใช้
IT มำช่วยค้นหำปัญหำ พร้อมตัวอย่ำงคำสั่งใช้ยำในขนำดที่ไม่เหมำะสม และแนวทำงกำรจัดกำร เน้นผู้ป่วย
กลุ่มโรคสำคัญ เช่น ผู้ป่วยไตเสื่อม ผู้ป่วยเด็ก เล็ก ที่ต้องใช้ย ำขนำดน้อย ผู้ป่วยที่ต้องใช้ย ำที่มีกำรคำนวณ
ขนำดตำมพื้นที่ผิวร่ำงกำย ผู้ป่วยที่ต้องปรับขนำดเนื่องจำกได้รับยำร่วมที่มี DI เป็นต้น

ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจำมร

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม

หมำยเหตุ เวลำ 09.15 – 11.15 น. กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรแบบปำกเปล่ำ 8 เรื่อง ณ ห้องเบญจมำศ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.
บทบำทเภสัชกรญี่ปุ่นกับกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม“ควำมเหมือนบนควำมแตกต่ำง”
เภสัชกรโรงพยำบำลที่ได้รับทุนดูงำนประเทศญี่ปุ่น ปี 2562
ภญ.วุฒิรัต ธรรมวุฒิ
โรงพยำบำลศิริรำช
ภก.ยุทธพงศ์ สุวรรณพงศ์
โรงพยำบำลน่ำน
ภก.มำนัส สิทธิชัย
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
ภญ.อำรีวรรณ ทองขุนดำ
โรงพยำบำลควนขนุน
09.00 – 09.45 น.
Effective documentation for global communication with other
healthcare providers
ภญ.วนิชำ ปิยะรัตนวัฒน์
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
09.45 – 10.30 น.
Antibiotic stewardship program: Essential tool for RDU
นำเสนอควำมหมำยที่แท้จริงของ Antibiotic stewardship program แนวทำงกำรเริ่มงำน แนวทำงกำร
ทำงำน ประโยชน์ที่จะได้รับ กำรนำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มควำมเหมำะสมในกำรใช้ยำปฎิชีวนะ/ยำ
ต้ำนจุลชีพ เพื่อลดปัญหำเชื้อดื้อยำและลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ พร้อมตัวอย่ำง

อ.ภก.แสง อุษยำพร

คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภำคม 2562 (ต่อ)
10.30 – 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.30 น.
บรรยายพิเศษ 7 (บจก.ซาโนฟี่ ปาสเตอร์)
11.30 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษ 8 (บจก.แอลจี เคมไลฟ์ ไซเอนเซส)
12.00 – 12.15 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.15 – 12.45 น.
บรรยายพิเศษ 9 (บจก.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย)
12.45 – 13.30 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2562
ประกาศผลผู้ได้รับ Thai HP research grant ประจาปี 2562
ประกาศผลและมอบรางวัลการนาเสนอผลงานวิชาการ
นายกสมาคมฯ รับมอบรางวัลสนับสนุนผู้ชนะเลิศนาเสนอผลงาน จากบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด และบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
นายกสมาคมฯ รับมอบทุนทาเคดา จากบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
13.30– 14.30 น.
Established pharmacy service for inpatient care: From Top-view and
Bottom-up
นำเสนอรูปแบบกำรเริ่มต้นงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยในจำกโรงพยำบำลระดับต่ำง ๆ เพื่อ สร้ำง
แนวคิดให้ผู้เข้ำร่วมประชุม สำหรับกำรจัดตั้งงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยในต่อไป และประเด็นที่ต้อง
พูดคุยกับผู้บริหำร/พยำบำล เพื่อวำงแผนกำลังคน กำรพัฒนำบุคลำกร งบประมำณ กำรกำหนดตัวชี้วัด

14.30 – 15.30 น.

ภญ.วนิชำ ปิยะรัตนวัฒน์
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
ภญ.รัศมี ธนูศรี
ผู้จัดกำรเภสัชกรรมคลีนิค โรงพยำบำลกรุงเทพ
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
ควำมคำดหวังของทีมสหวิชำชีพต่อกำรปฏิบัติงำนของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย
นำเสนอในรูปแบบเสวนำจำกผู้บริหำรที่พร้อมสนับสนุนให้เภสัชกรขึ้นไปปฏิบัติงำนบนหอผู้ป่วยรวมถึง
มุมมองและควำมคำดหวังจำกแพทย์ พยำบำล และทีมสหวิชำชีพต่อกำรปฏิบัติงำนของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย

นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร

15.30 น.

ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลวชิรพยำบำล
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล ม.นวมินทรำธิรำช
อ.นพ.กิตติศักดิ์ ผลถำวรกุลชัย รองผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลวชิรพยำบำล
นำงสำวดำรณีย์ บุญศิริ
หัวหน้ำหอผู้ป่วยอำยุรกรรมสำมัญ รพ.วชิรพยำบำล
ภญ.วิชชุนี พิตรำกูล
โรงพยำบำลสมุทรสำคร ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
ปิดประชุม และรับประทานอาหารว่าง

