
                      
สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) 

และ กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย)  
หรือ Thai Medical OncologyPharmacists (TMOP)  

ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก ำหนดจัด โครงกำรประชุมวิชำกำรกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) 
“Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1 

วันที่ 25-27 มกรำคม พ.ศ.2566 
 ณ M academy รำชด ำริ กรุงเทพมหำนคร 

 
1.     หลักกำรและเหตุผล 

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทย และเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในปัจจุบัน 
การรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งวิธีการผ่าตัด การให้รังสีรักษา และการใข้ยาเคมีบ าบัด 
โดยเฉพาะการใช้ยาเคมีบ าบัดได้น าวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) และ การใช้ยาภูมิคุ้มกันบ าบัด 
(immunotherapy) มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
ส่งผลให้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) group ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การ
ดูแลของสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy 
Association (Thailand) เพ่ือเชื่อมประสานเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด solid cancer ได้อย่าง
ใกล้ชิดมายิ่งข้ึน จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย สนับสนุนการท า
การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพ่ือให้เกิดมาตรฐานตามหลักฐานทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือในระดับ
เดียวกันครอบคลุมเครือข่ายทั้งประเทศและยกระดับบทบาทวิชาชีพเภสัชกรโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้
เป็นที่ยอมรับในสหสาขาวิชาชีพและในระดับชาติต่อไป 

 จากความส าคัญในข้างต้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนและข้อพึงระวังในการรักษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยแต่ละราย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชียวชาญเกี่ยวกับการใช้ยาจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยจากการรักษาสูงที่สุดและเป็นการสร้างแนวทางในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพมากยิ่งข้ึน ด้วยความตระหนักในความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) 
group จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้ง
ที่ 1 เพ่ือสนับสนุนให้เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะด าเนินงานด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 



2.     วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิด 

solid cancer ได้ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย 
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมทางด้านโรคมะเร็ง 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศให้มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

และส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
  

3.     ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
- สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) 
- กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP)  
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4.     ผู้เข้ำร่วมโครงกำร เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ  
- ลงทะเบียนแบบ Onsite จ านวน 70 คน  
 

5.     ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ตั้งแต่วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2566 รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน  

  

6.     ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ด าเนินการประชุมรูปแบบ ณ M academy ราชด าริ กรุงเทพมหานคร 

รำยกำร ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

1. ประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผนการด าเนินการ เช่น การก าหนด
รายละเอียดหัวข้อ เรื่อง วิทยากร ก าหนดการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

/       

2. เสนอขออนุมัติโครงการ /       

3. เสนอหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้อง /  /     

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านทางหน่วยงานสาธารณสุขที่เก่ียวข้องและ
สื่อต่าง ๆ 

 /  /    

5. ด าเนินการประชุมวิชาการตามโครงการ      / 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน     /  

7. สรุปผลการด าเนินงาน     / 
  

 
 
  



7.     รูปแบบกิจกรรม 
การจัดประชุมวิชาการรูปแบบ Onsite ณ M academy ราชด าริ กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 มกราคม พ.ศ.2566 รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน   
 

8. ค่ำลงทะเบียน  
ค่าลงทะเบียน จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็คทรอเนิกส์ ค่าอาหาร 

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ท่ี http://pharm.kku.ac.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยกำร
โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ ชื่อบัญชี สมำคมเภสัช
กรโรคมะเร็งภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก บัญชีเลขที่ 031-7-09530-5  และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้
ด าเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์ และดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินจาก
ระบบลงทะเบียนออนไลน์  โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ 

 
ค่าลงทะเบียน แบบ Onsite  ระยะเวลาการลงทะเบียนและการช าระเงิน 

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 หลังวันที่  15 ธันวาคม 2565 

บุคคลทั่วไป  3,700 บาท  4,000 บาท 

สมาชิก APOPA หรือ TMOP  3,500 บาท  3,700 บาท 

 
ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับ 
อนุญาตจากบังคับบัญชา 

 
9.     งบประมำณด ำเนินกำร จากงบประมาณจากรายได้สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
(ประเทศไทย) โดยมี 

9.1 ประมาณการรายรับ 
     -รายรับจากค่าลงทะเบียน (3,500 บาท/คน จ านวน 70 คน)  245,000 บาท 
     -รายรับจากภาคเอกชน           65,000 บาท 

          9.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1.     หมวดค่ำตอบแทน                                               18,900  บำท 

1.1.   ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย)                                                    
(อัตรา 600 บาท/คน/ชั่วโมง x 15 ชั่วโมง)      9,000     บาท 
1.2.   ค่าตอบแทนวิทยากร (ปฏิบัติการ workshop)                                                   
(อัตรา 400 บาท/คน/ชั่วโมง x 7 คน x 3 ชั่วโมง)      8,400    บาท 
1.3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงาน   1,500  บาท 

2.     หมวดค่ำใช้สอย  242,600 บำท 
 2.1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง      
 (อัตรา 860 บาท/คน/วัน x 70 คน x 3 วัน)   180,600 บาท 

2.2. ค่าเดินทางวิทยากร (ภายนอกกรุงเทพมหานคร) 
(อัตรา 5,000 บาท/คน x 5 คน)       25,000  บาท 



2.3 ค่าเดินทางวิทยากร (ภายในกรุงเทพมหานคร) 
(อัตรา 500 บาท/คน/วัน x 5 คน x 2 วัน)      5,000   บาท 
2.4 ค่าท่ีพักวิทยากร 
(อัตรา 1,800 บาท/คน/วัน x 5 คน x 3 วัน) 27,000  บาท 
2.5. ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น         261,500  บำท 
    (-สองแสนหกหม่ืนหนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน-) 

ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. หน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์(CPE) ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประมาณจ านวน 18 หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด และขอให้รักษาเวลาใน 
การเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับในกำรด ำเนินโครงกำร
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคและยาตามหลักฐานอ้างอิงเชิง ประจักษ์ ที่สามารถ

น าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพได้ 
2. เกิดการพัฒนางานเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง

12. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
1. เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5

ลงชื่อ …………………………..…… ..ผู้เสนอโครงการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ แซ่เตียว) 

ลงชื่อ ……………….………............… ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง)  

 นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) 



 ก ำหนดกำร โครงกำรประชุมวิชำกำรกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) 
“Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ 25-27 มกรำคม 2566 
ณ M academy รำชด ำริ กรุงเทพมหำนคร 

เวลำ ชม. หัวข้อ ผู้บรรยำย 

วันที่ 1: 25 มกรำคม 2566 

08.30-09.30 1 Oncology pharmacist networking ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท ์

09.30-10.30 1 Introduction and role of oncology pharmacists รศ.ดร.สภุัสร์ สุบงกช 

11.00-12.00 1 Review 1: How to approach cancer patients? อ.จักรพันธ์ อยู่ด ี

12.00-12.45 45 นาที รับประทานอาหารกลางวัน  

12.45-13.30 45 นาที Lunch symposium 1  

13.30-15.00 1.5 Review 2: Understanding conventional chemotherapy ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท ์

15.15-16.45 1.5 Review 3: Focusing on restricted novel chemotherapy ผศ.มานติย์ แซ่เตียว 

วันที่ 2: 26 มกรำคม 2566 

08.00-10.00 2 
Review 4: Common chemotherapy adverse reaction 
management (Gastrointestinal complications) 

ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย ์

10.00-12.00 2 
Review 5: Common chemotherapy adverse reaction 
management (Hematological complications) 

อ.ศิริรัตน์ จตุรพลูลาภ 

12.00-12.45 45 นาที รับประทานอาหารกลางวัน  

12.45-13.30 45 นาที Lunch symposium 2  

13.30-15.00 1.5 
Leadership 1: Understanding yourself for improving 
cancer care 

อ.จักรพันธ์ อยู่ด ี

15.15-16.45 1.5 Case discussion workshop 1 ทีมวิทยากร 

วันที่ 3: 27 มกรำคม 2566 

08.30-10.30 2 Review 6: Cancer-related complication management อ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ ์

11.00-12.30 1.5 Leadership 2: Multidisciplinary team building ผศ.มานติย์ แซ่เตียว 

12.30-13.15 45 นาที รับประทานอาหารกลางวัน  

13.15-14.00 45 นาที Lunch symposium 3  

14.00-15.30 1.5 Case discussion workshop 2 ทีมวิทยากร 

 




