
 

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (สภม.)     
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท38 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เลขที่ผู้เสียภาษี : 099-3-00043177-4   
 

 
ที่ สภม. 007/2566 

วันท่ี  11 มกราคม 2566 
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง 
        ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเรจ็การฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ  
        “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” 
เรียน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/เภสัชกร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ 

ด้วยสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA) โดย 
ความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจดัโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรดา้น 
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผูส้ำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน  
National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” 
ระหว่างวันท่ี  16-17  มีนาคม 2566  ณ  โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี ้

ค่าลงทะเบียน  
 

ระยะเวลาการลงทะเบียนและการชำระเงิน 

ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
สมาชิก APOPA 
 

Onsite  2,000 บาท 
Online  1,000 บาท 

Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

เภสัชกร และ ผู้สนใจทัว่ไป Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

Onsite  3,000 บาท 
Online  2,000 บาท 

เภสัชกรผู้ผ่านการฝกึอบรมหลกัสตูรบรบิาลทางเภสชักรรม
ในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์เทียบ
โอนหน่วยกิต การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสชั
กรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่
ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม 

Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

Onsite  3,000 บาท 
Online  2,000 บาท 

ดังนั้น สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จึงขอส่งรายละเอียดการประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบและ 
พิ จ า ร ณ า ส นั บ ส นุ น ให้ บุ ค ล า ก ร ใน สั ง กั ด ล ง ท ะ เบี ย น เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ผ่ า น ร ะ บ บ ได้ ที่  
https://www.apopathai.org/meeting/meeting_details/5 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก บัญชีเลขที่ 031-7-09530-5  และ Upload 
หลักฐานการโอนเงินในระบบการลงทะเบียนออนไลน์ต่อไป การประชุมนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
CPE ที่คาดว่าจะได้รับจำนวน 12.5 หน่วยกิต ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 
2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงานผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิและตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่ง
การประชุมครั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จัดการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(เภสัชกรกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง) 
                                                         นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

WINDOWS
Placed Image



 

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (สภม.)     
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท38 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เลขที่ผู้เสียภาษี : 099-3-00043177-4   
 

 
ที่ สภม. 003/2566 

 
วันท่ี  4  มกราคม 2566 

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง 
       ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเรจ็การฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ  
       “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” 
เรียน นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ 

ด้วยสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA) โดย 
ความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจดัโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรดา้น 
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผูส้ำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน  
National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” 
ระหว่างวันท่ี  16-17  มีนาคม 2566  ณ  โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี ้

ค่าลงทะเบียน  
 

ระยะเวลาการลงทะเบียนและการชำระเงิน 
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 

สมาชิก APOPA 
 

Onsite  2,000 บาท 
Online  1,000 บาท 

Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

เภสัชกร และ ผู้สนใจทัว่ไป Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

Onsite  3,000 บาท 
Online  2,000 บาท 

เภสัชกรผู้ผ่านการฝกึอบรมหลกัสตูรบรบิาลทางเภสชักรรม
ในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์เทียบ
โอนหน่วยกิต การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสชั
กรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่
ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม 

Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

Onsite  3,000 บาท 
Online  2,000 บาท 

ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติจัดการประชุมและเก็บคา่ลงทะเบยีนดังกล่าว และใคร่ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมตัิจากผู้บังคับบัญชาแลว้ และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัด 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหนว่ยงานผู้เป็นข้าราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
จากต้นสังกัดไดต้ามสิทธิและตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไดร้ับอนุมัติให้จดัการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ท้ังนี้ต้อง
ได้รับอนมุัติจากต้นสังกัดตามระเบยีบราชการ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ จะเป็นพระคณุยิ่ง 
 

                                                                                       ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ 
                                          (รศ.ดร.ภก.สภุัสร์  สุบงกช) 

                        อุปนายกสมาคมฯ 
 

                                                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (ภก.กมลศักดิ์  เรืองเจรญิรุ่ง) 

                                                                                                    นายกสมาคมเภสชักรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซฟิิก 

WINDOWS
Placed Image



โครงการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ  
เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนือ่ง 
ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน  

National Service Plan Policy 
หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” 

วันที่  16-17  มีนาคม  2566 
แบบ Onsite & Online  ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น 

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

ความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการรวมตัวกันของกลุ่มเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบำบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย  โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรศที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกร
ในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
2. วัตถุประสงค์ 

1. จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็งและนักศึกษา เภสัชศาสตร์ที่มีความสนใจเข้า
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยเตรียมผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี และลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหา
จากการใช้ยา 

2. ส่งเสริมให้เภสัชกรมีบทบาทในการการป้องกันโรคมะเร็ง เช่น การรณรงค์เลิกบุหรี่ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับการป้องกัน
โรคมะเร็ง 

3. จัดทำมาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการทำลายยาเคมีบำบัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

4. พัฒนามาตรฐานด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการยอมรับและมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกยืนยัน 
5. พัฒนาสื่อทางอินเตอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา  
6. จัดหาทุนวิจัยสำหรับเภสัชกรเพื่อใช้ในงานวิจัยที่เก่ียวกับการป้องกัน การรักษา และบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็ง 
7. เป็นแหล่งข้อมูลทางยาที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วยและบุคคลที่สนใจ โดยให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์ จุลสาส์นรวมทั้งจัดให้มีการ

สนทนากับเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญผ่านอินเตอร์เน็ต 
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น the American Society of Clinical 

Oncology (ASCO)  และ International Society of Oncology Pharmacy Practitioners ( ISOPP)  เพ ื ่ อพ ัฒนาให ้ เกิด
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งในประเทศไทยภายในปี 2564 

9. สนับสนุนให้เกิดการใช้ยารักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสมในระดับนโยบาย 
สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้พิจารณาจากเภสัชกรที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้

บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีเภสัชกรที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรนี้เสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 200 ท่าน 
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

ในการนี้สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัด
โครงการให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมดังกล่าวข้างต้นกลับมารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อได้แก ่



1. เพื่อเตรียมส่งผลงานวิจัยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ 
2. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนในเร่ืองของความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 
3. การนำเสนอ Knowledge management in  Best Practice in Oncology Pharmacy 
4. สร้างเครือข่าย Oncology Pharmacy Practitioners ที่เข้มแข็ง 

3. สถานที่ แบบ Onsite & Online  ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และเภสัชกร
สาขาโรคมะเร็ง ทีส่ังกัดกลุ่มเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย จำนวน 100 คน 
5.  ผู้เข้าประชุมเภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จำนวน 160 คน 

( / ) Onsite  จำนวน 60 คน 
( / ) Online   ไม่จำกัดจำนวน 

6. หน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสชัศาสตร์ (CPE) ที่คาดวา่
จะได้รับประมาณจำนวน 12.5 หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชมุครบตามกำหนดการที่กำหนด และขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการ 
ประชุมโดยเคร่งครัด 
7. การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เ ค ร ื ่ อ ง ด ื ่ ม  โ ด ย ก า ร ล ง ท ะ เ บ ี ย น เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะ ช ุ ม ผ ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ์  ผ ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ์ ไ ด ้ ที่ เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
https://www.apopathai.org/meeting/meeting_details/5 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็ง
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บัญชีเลขที่ 031-7-09530-5 และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วขอให้ดำเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงินใน
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีค่าลงทะเบียน  แบบ Onsite และ แบบ 
Online ดังนี้ 

ค่าลงทะเบียน  
 

ระยะเวลาการลงทะเบียนและการชำระเงิน 

ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
สมาชิก APOPA 
 

Onsite  2,000 บาท 
Online  1,000 บาท 

Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

Onsite  3,000 บาท 
Online  2,000 บาท 

เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์
เทียบโอนหน่วยกิต การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาล
ทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม 

Onsite  2,500 บาท 
Online  1,500 บาท 

Onsite  3,000 บาท 
Online  2,000 บาท 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อไดร้ับ
อนุญาตจากบังคับบัญชา 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association 
(APOPA) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

https://www.apopathai.org/meeting/meeting_details/3


9. งบประมาณดำเนินการ 
1.  ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน 220,000 บาท   
     - จำนวน   60 คน สำหรับ onsite คนละ 2,000 บาท จำนวนเงิน  120,000 บาท   
     - จำนวน 100 คน สำหรับ online คนละ 1,000 บาท จำนวนเงิน  100,000 บาท   
2. ใช้เงินรายได้ของสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จำนวนเงิน 127,000 บาท มีค่าใช้จ่าย ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนวิทยากร อัตรา ชม.ละ 1,000 บาท 18,000 บาท 

2. ค่าเดินทาง จำนวน 4 คนๆละ 5,000 บาท 20,000 บาท 
3. ค่าที่พัก จำนวน 3 คนๆละ 3,000 บาท (จำนวน 2 คืนๆละ 1,500 บาท) 9,000 บาท 

4. ค่าอาหาร   
    4.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60x100x2x2) 24,000 บาท 

    4.2  ค่าอาหารกลางวัน (60x300x2) 36,000 บาท 
    4.3  ค่าอาหารเย็น (60x300x1) 18,000 บาท 

5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงาน 2,000 บาท 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,000 บาท 

                                                             (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
                                                        (โดยทุกรายการสามารถนำมาถัวเฉลี่ยกันได้) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริบาลทางเภสชั
กรรมผู้ป่วยมะเร็งระหว่างผูส้ำเร็จการอบรมในหลักสูตร 

จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 60 คน 

2.  ได้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

รายงานสรุปข้อเสนอแนะสำหรบัการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรม 

3.  ได้รับความรู้นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบประเมนิโดยผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
  

(รศ.ภก.ดร.สุภัสร์  สุบงกช) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. กำหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น 
08.30-08.45 น. พิธีเปิดการประชุม                                           คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น หรือนายกสมาคม
เภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

08.45-10.15 น. Roadmap to Achieve Best Practice in Oncology 
Pharmacy Through International Collaboration 
(อภิปราย) 

-อ.ภก.ตรัย ธารพานิช 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ภก.รศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม (networking)  
10.30 - 12.00 น. Oncology Pharmacy Scientific Lecture: “Pitfall in 

Biologic Product Selection” 
-ภญ.จิตประภา คนมัน่ 
โรงพยาบาลธนบุรี  บำรุงเมือง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 14.00 น.
   

Best Practice in Oncology Pharmacy Session 1: 
Advancing oncology pharmacy career from 
Researcher to become a practitioner, what it takes. 

-ภก.ผศ.กิรติ เก่งกล้า 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม (networking)  
15.00 - 16.00 น. 
  

Best Practice in Oncology Pharmacy Session 2:   
Morbidity & Mortality in Cancer Therapy 
(อภิปราย) 

 

-ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
-ภญ.ภัทรา อัศวธนบด ี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16.00 -17.00 น. Best Practice in Oncology Pharmacy Session 3:   
“Team Oncology Perspectives”  
(อภิปราย) 

 

 
  

 
 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 10.15 น. Best Practice in Oncology Pharmacy Session 4 

“Advancing Oncology Pharmacy Career through 
Board Certified Oncology Pharmacist (BCOP) and 
Board Certification in Pharmacotherapy (BCP)” 
(อภิปราย) 

-ภก ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว 
คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
-ภก.รศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
 

-ภก.จิรายุ เผือกพันธ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรนี ครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น
-ภญ.ชลลดา รัตนธราธร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิรริ าช
มหาวิทยาลยั มหิดล



10.30 – 12.00 น. Best Practice in Oncology Pharmacy Session 5: 
Hematologic Malignancies Treatment Highlights. 
(อภิปราย) 

-ภก.ชัชนินทร์ อัลจลานนท์ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
-ภก ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 14.00 น. Best Practice in Oncology Pharmacy Session 6 

“Utilizing PROs to optimize cancer care” 
(อภิปราย) 
 

 
 

 
 
 

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
14.15 - 15.15 น. Best Practice in Oncology Pharmacy Session 7: Solid 

Tumor therapy Updates—A Success story 
(อภิปราย) 

-ภญ.ภัทรา อัศวธนบด ี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ภก.ผศ.กิรติ เก่งกล้า 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา 

15.15 - 16.45 น.                       Best Practice in Oncology Pharmacy Session 8: 
“Palliative care in Decompensated Cirrhosis (DC)” 

ภก.ผศ.สุธาร จันทะวงศ ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    
    
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

-ภก.รศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ภก.จิรายุ เผือกพันธ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรนี  ครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น


