
 

 
 
 

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA)  
 โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง 

ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุน  
การเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม 
หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” 

วันที่  17-18  มีนาคม  2565 
แบบ Online  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA)  

ทีเ่ริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 และภายหลังได้จดทะเบียนเป็นสมาคมในปี 2563 โดยการรวมตัวกันของกลุ่ม
เภสัชกรที่ท างานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบ าบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย  
โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความส าคัญของ
เภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. จัดให้มีกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็งและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีความสนใจเข้า

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรส าหรับเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมผสมยาเคมีบ าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมเพ่ือให้เกิดผลการรักษาที่ดี และลดค่าใช้จ่าย
อันเนื่องมาจากปัญหาจากการใช้ยา 

2. เพ่ือสนับสนุน การเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
อ่ืนที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม 

3. ส่งเสริมให้เภสัชกรมีบทบาทในการการป้องกันโรคมะเร็ง เช่น การรณรงค์เลิกบุหรี่ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับการ
ป้องกันโรคมะเร็ง 

4. จัดท ามาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการท าลายยาเคมีบ าบัดที่สามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

4. พัฒนามาตรฐานด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการยอมรับและมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิก
ยืนยัน 

5. พัฒนาสื่อทางอินเตอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ความรู้เภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา  
6. จัดหาทุนวิจัยส าหรับเภสัชกรเพ่ือใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วย

มะเร็ง 



 

   
 

7. เป็นแหล่งข้อมูลทางยาที่มีคุณภาพส าหรับผู้ป่วยและบุคคลที่สนใจ โดยให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์ จุลสาส์นรวมทั้งจัดให้มี
การสนทนากับเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญผ่านอินเตอร์เน็ต 

8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น Asia Pacific Oncology Pharmacy 
Community (APOPC), the American Society of Clinical Oncology (ASCO) และ  International Society of 
Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) เพ่ือพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งในประเทศไทย 
 

จากแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯได้มีการคัดเลือกคณะท างานเพ่ือเข้าพัฒนางานด้านบริบาลเภสัชกรรมในโรคมะเร็ง โดย
พิจารณาจากเภสัชกรที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโครงการ
ร่วมมือระหว่างสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งกาคพ้ืนเอเชียซิฟิก คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีเภสัชกรที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรนี้เสร็จสิ้นแล้วจ านวนกว่า 200 ท่าน 
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

ในการนี้สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association  
(APOPA)  โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไดจ้ัดโครงการให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรม   และเภสัช
กรทั่วไปมารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อได้แก่ 

1. เพ่ือเตรียมส่งผลงานวิจัยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 
3. การน าเสนอ Knowledge management in  Best Practice in Oncology Pharmacy 
4. สร้างเครือข่าย Oncology Pharmacy Practitioners ที่เข้มแข็ง 
5. เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมใน

หลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม 
 

3. สถานที่ แบบ Online  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน เป็นเภสัชกรที่เป็นสมาชิกสมาคม APOPA, เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทาง
เภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่ประสงค์ เทียบโอน
หน่วยกิต การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอ่ืนที่ไม่ได้รับรองโดยสภา
เภสัชกรรม  
 

5. เงื่อนไขพิเศษ ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณจ านวน  12 
หน่วยกิต 
6. การลงทะเบียนและการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

อัตราค่าลงทะเบียน แบบ online ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 หลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

สมาชิกสมาคมAPOPA,เภสัชกรผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา 
ของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1,000 บาท 1,500 บาท 
 
 
 
 

เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาล 1,500 บาท 2,000 บาท 



 

   
 

ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็ง
ทางโลหิตวิทยา ของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์เทียบ
โอนหน่วยกิต การฝึกอบรมระยะสั้นการ
บริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้สมัครที่
ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้
รับรองโดยสภาเภสัชกรรม 

บุคคลทั่วไป 1,500 บาท 2,000 บาท 
1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทาง 

ราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 
2. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 

ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
3. การช าระเงินค่าลงทะเบียน โดยการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  

(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  
บัญชีเลขที่ 031-7-09530-5  และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ด าเนินการ  Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์  

4.  ผู้จัดประชุมฯ สงวนสิทธิจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้า 
5.  กรณีท่ีผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ โดย 

ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์    
 

7.  ผู้ รับผิดชอบโครงการ สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy 
Association (APOPA) โดยความร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
1.  ประมาณการรายรับ ค่าลงทะเบียน จ านวน 100 คน อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท จ านวนเงิน 100,000 บาท   
2. ประมาณรายจ่าย ใช้เงินรายไดค้่าลงทะเบียน มีดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
    1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร อัตรา ชม.ละ 2,000 บาท 30,000 บาท 
2. ค่าอาหาร   
    2.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x100x3) 3,000 บาท 
    2.2  ค่าอาหารกลางวัน (10x250x2) 5,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงาน 5,000 บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท 
                                                             (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

                                             (โดยทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้) 
 
 
 

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol


 

   
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งระหว่างผู้ส าเร็จการอบรมในหลักสูตร 

จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 60 คน 

2. เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต การฝึกอบรม
ระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรอ่ืนที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม. 

จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 10 คน 

3.  ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้
ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

รายงานสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม 

4.  ได้รับความรู้น าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบประเมินโดยผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

....................................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (รศ.ดร.สภุัสร์  สบุงกช) 
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ก าหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
08.00-08.50 น. ลงทะเบียน  
08.50-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม                                           นายกสมาคมฯหรือผู้แทน 
09.00-10.30 น. Roadmap to Achieve Best Practice in Oncology 

Pharmacy Continuing Education 
ภก.รศ.ดร. สุภสัร์ สุบงกช 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (networking)  
11.00 - 12.00 น. Best Practice in Oncology Pharmacy  

Session 1:  Value of Oncology Pharmacy Practice 
in Hematology Oncology Setting 

ภญ.ผศ.วรุณสุดา ศรีภักดี 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 14.00 น.
   

Best Practice in Oncology Pharmacy  
Session 2: Advancing oncology pharmacy career 
path through “Real-world Evidence Studies” 

ภก.ผศ.กิรติ เก่งกล้า 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

14.00 – 15.30 น. 
  

Best Practice in Oncology Pharmacy  
Session 3:  Oncology Pharmacy Certification 
Program From Administrators Perspectives 
(อภิปราย) 

-ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ 
หัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตยา  
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช 
-ภก.รศ.ดร.สุภสัร์ สุบงกช 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15.30 -16.30 น. Best Practice in Oncology Pharmacy 
Session 4: Oncology Leadership from 
Management Perspective 

ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 10.00 น. Best Practice in Oncology Pharmacy  

Session 5: Monitoring anti-cancer therapy /safety 
outcome in precision medicine eras 

อ.นพ.ธนชัย  แสนลัง 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  
โรงพพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.30 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10.30 – 12.00 น. Best Practice in Oncology Pharmacy  

Session 6:  Value of Oncology Pharmacy Practice 
in Medical Oncology Setting 
(อภิปราย) 

-ภญ.ศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
-อ.ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 14.00 น. Oncology Pharmacy Scientific  

Lecture 7: Controversies on Biosimilars in Cancer 
Treatment? 

ภญ.จิตประภา คนมั่น 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 

14.00 – 15.30 น. Best Practice in Oncology Pharmacy  
Session 8:  Hematologic Malignancies Treatment 

ผศ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ 
สาขาวิชาโลหิตวิทยา 



 

   
 

Highlights. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15.30 - 16.30 น.                       Best Practice in Oncology Pharmacy 
Session 9: Early integrate pathway for palliative 
care patient 

ภก.ผศ.สุธาร จันทะวงศ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16.30 น. ปิดการประชุม  
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