สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย)
ร่วมกับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13
เรื่อง “Disruptive Innovation in Cancer Care.”
และโครงการเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุนการเทียบโอนการฝึกอบรม
ระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย
..................................
1. หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสาคัญในปัจจุบัน การรักษา
โรคมะเร็งมีวิธีรักษาโดยทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยาเคมีบาบัดและมีวิธีการรักษาเฉพาะสาหรับผู้ป่วยที่ไม่
ตอบสนองหรือมีข้อบ่งชี้ในการรักษา เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นต้น ยาเคมีบาบัดจัด เป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ทาให้ผู้ป่วยที่ได้รับยามีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จ ากการใช้ย า ดังนั้ น การใช้ยาเคมีบาบัดในรูปแบบรับประทานจาเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้
ประสิทธิภาพที่จะได้รับ ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแต่การเตรียมยา
เคมีบาบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ แต่ยังเป็นการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่ อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมี
ประสิทธิภาพตามข้อมูลหลั กฐานเชิงประจั กษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะ
เฉียบพลันและในระยะยาวตลอดจนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อนาผลการศึกษาไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดี
ยิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความสาคัญของปัญหาดังกล่าว สมาคมเภสั ชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย)
โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน Clinical
Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้ งที่ 13 ในหั ว ข้อเรื่อง “Disruptive Innovation in Cancer Care”
และโครงการเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุนการเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้น
การบริบาลทางเภสัชกรรม สาหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจให้มีความพร้อมที่จะดาเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา
ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การ
จัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบาบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว(Managing Disease – or – Treatment
Related Complication)

2.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
2.3 เพื่อเป็นการต่อยอดฟื้นฟูสมรรถนะผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุนการเทียบโอนการ
ฝึ กอบรมระยะสั้ น การบริ บ าลทางเภสั ช กรรม ส าหรับผู้ ส มัครที่ผ่ านการฝึ กอบรมในหลั กสู ตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภา
เภสัชกรรม
3. ผู้รับผิดชอบจัดประชุม
- สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. วันที่ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565
5. สถานที่ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย
6. รูปแบบการจัดประชุม ( / ) Onsite ( / ) Online
7. ผู้เข้าประชุมเภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จานวน 150 คน
( / ) Onsite จานวน 150 คน
( / ) Online ไม่จากัดจานวน
8. ค่าลงทะเบียน
ค่ า ลงทะเบี ย น จะครอบคลุ ม ถึ ง ค่ า เอกสารประกอบการประชุ ม แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค่ า อาหารกลางวั น ค่ า
อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม โดยการลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นระบบออนไลน์ ผ่ า นระบบออนไลน์ ไ ด้ ที่ เว็ บ ไซต์
https://www.apopathai.org/meeting/meeting_details/3 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 พร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกร
โรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บัญชีเลขที่ 031-7-09530-5 และเมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดาเนินการ Upload
หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบี ยนออนไลน์ และดาวน์โหลดใบเสร็จ รับเงินจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ โดยมี
ค่าลงทะเบียน ดังนี้
ค่าลงทะเบียน
ระยะเวลาการลงทะเบียนและการชาระเงิน
แบบ Onsite และ แบบ Online
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 หลังวันที่ 10 กันยายน 2565
บุคคลทั่วไป
 3,500 บาท
 4,000 บาท
เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาล
 3,500 บาท
 4,000 บาท
ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็ง
ทางโลหิ ต วิ ท ยา ของคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์ เ ที ยบ
โอนหน่ ว ยกิ ต การฝึ ก อบรมระยะสั้น การ
บริ บ าลทางเภสั ช กรรมส าหรั บ ผู้ ส มั ค รที่
ผ่ า นการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้
รับรองโดยสภาเภสัชกรรม
สมาชิก APOPA
 3,000 บาท
 3,500 บาท

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา
9. งบประมาณดาเนินการ ใช้งบประมาณจากสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ชม.ละ2,000 บาท)
30,000 บาท
2. ค่าเดินทางไปราชการ (25x8,000)
200,000 บาท
3. ค่าที่พัก (25x1,800x2)
90,000 บาท
4. ค่าอาหาร
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150x200x2x2)
120,000 บาท
4.2 ค่าอาหารกลางวัน (150x450x2)
135,000 บาท
4.3 ค่าอาหารเย็น (30x500x1)
15,000 บาท
5. ค่าใช้สถานที่ ค่าไฟฟ้าการตั้ง Boothๆละ 500 บาท
20,000 บาท
(500x20x2)
6. ค่าวัสดุ
10,000 บาท
7. ค่าของที่ระลึก
5,000 บาท
8. ค่าเช่ารถตู้ (3,500x3x2)
21,000 บาท
9. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงาน (7X2,000)
14,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
660,000 บาท
ทั้งนี้ให้สามารถนาค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าประชุมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
11. หน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณจานวน 10
หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามกาหนดการที่กาหนด และขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด
12. ตัวชี้วัดระดับโครงการ
- มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

(รองศาสตราจารย์สุภัสร์ สุบงกช)
อุปนายกสมาคมฯ
ผู้เสนอโครงการ

13. กาหนดการ
เวลา
หัวข้อ
10 พฤศจิกายน 2565
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.
Opening ceremony
09.00 – 10.00 น.
Precision medicine: How do we apply
tailor-made medicine in cancer care?
10.00 - 11.00 น.
Precision medicine: Breast cancer
11.00 - 11.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.15 - 12.15 น.

Precision medicine: Non-small cell lung
cancer
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Lunch symposium 1
Considerable issues in supportive care
in cancer patients
Focusing in hypersensitivity
reaction management
Immune related adverse event
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

12.15 - 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.45 น.

14.45 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.30 น.

วิทยากร

นายกสมาคมฯ
รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถ
ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Management of moderate to severe
ผศ.สุธาร จันทะวงศ์
dyspnea in hospitalized patients
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
receiving palliative care
การประชุมสามัญประจาปีสมาคมเภสัชกร
กรรมการสมาคมและสมาชิก
โรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย)
รับประทานอาหารเย็น

ผู้ดาเนินรายการประจาวัน 1) อ.ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี 2) ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์ 3) ผศ.ภก.กิรติ เก่งกล้า
11 พฤศจิกายน 2565
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
The common oral medications for
treating non-hematologic malignancy
10.00 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ผศ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.30 - 11.30 น.

11.30 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

The interesting and updating oral
medications in a hematologic
outpatient clinic
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Stability issues of chemotherapy drugs
focus on the treatment regimen of
hematologic malignancy

The role of the clinical pharmacist
involved in the hematopoietic stem
cell transplantation unit

ภญ.ณัฐพร ลิขิตสกุลชัย
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภญ.ชามา สุขพระคุณ
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ภญ.ชลลดา รัตนธราธร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
ภญ.ณัฐชนน สถาปนพิทักษ์กิจ
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
ภญ.จารุกมล คันธวงค์
งานบริบาลเภสัชกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Impact of clinical pharmacy services in ภญ.ขวัญฤทัย เซ่งหนู
a hematology/oncology inpatient
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
setting
ภญ.อุทัยรัตน์ มีอุดมพงศ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
16.30 น.
ปิดการประชุม
ผู้ดาเนินรายการประจาวัน 1) อ.ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี 2) ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์ 3) ผศ.ภก.กิรติ เก่งกล้า

