


วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมโกลเด�นทิวลิป ซอฟเฟอร�น ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

รหัสกิจกรรมการศึกษาต�อเนื่องทางเภสัชศาสตร� : 2003-2-000-004-05-2560 จำนวน 13 หน�วยกิต

งานประชุมว�ชาการและประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2560
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

การเปลี่ยนแปลงของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเข�าสู�ยุค 4.0
Transforming of Hospital Pharmacy to the Era of 4.0

หลักการและเหตุผล

 ตามท่ีรัฐบาลไดกำหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบายในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศจากแบบเดิมไปเปนการขับเคล่ือนโดยอาศัยนวัตกรรมหรือท่ี 
รูจักในชื่อ “ไทยแลนด 4.0” นั้น ยอมสงผลใหมีการพัฒนานวัตกรรมหรือมีการนำเทคโนโลยีตางๆ เขามาประยุกตใช ซึ่งรวมถึงในระบบยา 
ของโรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนดวย นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดกำหนดนโยบายแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1   
พ.ศ. 2560 - 2564 ข้ึน เน่ืองจากปจจุบันสมุนไพรไทยมีการพัฒนาไปมาก ท้ังการปลูก การแปรรูป การทำอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีสำคัญยังเปน 
ที่ยอมรับและสรางมูลคาใหประเทศไทยไดมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรมาทำประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคา 
ใหมากขึ้นเพื่อสรางรายไดใหแกประเทศตามนโยบายไทยแลนด 4.0 เภสัชกรโรงพยาบาลในฐานะบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแล 
ระบบยาและการใชยาจึงตองมีการเตรียมพรอม ปรับตัวและเรียนรูที่จะอยูรวมกับนวัตกรรมตางๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยยังคงไวซึ่งบทบาท 
วิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาลในการนำองคความรูเร่ืองยามาใชรวมกับนวัตกรรมตางๆ เพ่ือชวยเพ่ิมความปลอดภัยในการใชยาใหแกผูปวยมากข้ึน 
รวมทั้ง ตองทราบถึงประโยชนและโทษของสมุนไพรที่จะนำไปใชในการปองกันและรักษาโรค ซึ่งรวมถึงการประเมินคุณภาพ ของผลิตภัณฑ/ 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไดอยางเหมาะสมดวย เพ่ือสงเสริมใหมีการใชสมุนไพรรักษาโรคและสรางเสริมสุขภาพไดอยางถูกตองเหมาะสม 
และปลอดภัยตอไป

วัน เวลา สถานท่ี

 วันพุธท่ี 24 ถึงวันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเกา กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการประชุม

 บรรยาย อภิปราย และนำเสนอผลงานวิชาการท้ังแบบนำเสนอบนเวทีและแบบโปสเตอร

จำนวนหนวยกิตการศึกษาตอเน่ือง  13  หนวยกิต

ผูเขารวมประชุม

 เภสัชกรโรงพยาบาลและผูสนใจ จำนวน 400 คน

ว�ธ�การสมัครและลงทะเบียน

 สมัครลงทะเบียนผานระบบออนไลนไดท่ี www.thaihp.org ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2560 ซ่ึงตองชำระเงินผานระบบ Bill payment ของธนาคาร 
กรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย ภายในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560  (หนวยงานหรือบริษัทท่ีตองการสมัครเปนกลุม 10 คนข้ึนไป กรุณาติดตอเจาหนาท่ีสมาคมฯ 
เพ่ือขอรับแบบฟอรมลงทะเบียนแบบกลุมไดทาง e-mail : hp@thaihp.org หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02-2499333)

อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิกสมาคมฯ ประชุมวิชาการ 3,000 บาท
   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน** 2,000 บาท
 ผูสนใจ* ประชุมวิชาการ 5,000 บาท
   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน** 4,000 บาท
 * สิทธิพิเศษสำหรับผูสนใจท่ีสมัครสมาชิกสมาคมฯ (คาสมัครสมาชิก 1,000 บาทตลอดชีพ) สามารถรับสิทธ์ิคาลงทะเบียนในอัตราสมาชิกทันที
 ** ผูนำเสนอผลงานตองไดรับการตอบรับจากคณะกรรมการจัดงานแลว และไมรับลงทะเบียนสำหรับผูนำเสนอผลงานท่ีไมไดเขารวมประชุมวิชาการ

ไมรับลงทะเบียนหนางาน

การจองหองพัก

 ติดตอสำรองหองพักในอัตราพิเศษสำหรับผูเขารวมประชุม หองเด่ียว/หองคู 1600.-/หอง/คืน (รวมอาหารเชา) โดยกรอกแบบฟอรมสำรองหองพักซ่ึง 
download ไดจาก www.thaihp.org และสงไปยังฝายสำรองหองพัก โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ทางโทรสาร 02-641-4996 (สอบถามผลการสงโทรสาร
ไดที่ 02-6128711-13) หรือสงทาง e-mail : rsvn@gtsbkk.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (มีจำนวนจำกัด 100 หองเทานั้น)
 • ผูเขารวมประชุมท่ีเปนขาราชการ สามารถเบิกจายคาลงทะเบียน คาเดินทางและคาท่ีพักไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเขารวม 
  ประชุมไดโดยไมถือเปนวันลา 



กำหนดการ

08.45 - 09.00 น. พิธีเปด  นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
09.00 - 10.00 น. Hospital Pharmacist: Past, Present, and Future
  พัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรมดานโรงพยาบาล จากงานบริการจัดหายา จายยา ในระยะแรกมาสูงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
  และงานมาตรฐานคุณภาพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในปจจุบัน และพัฒนางานตอไปใหรองรับกับแนวทาง Thailand 4.0
   รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท กรรมการท่ีปรึกษา สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
10.00 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารวาง และชมโปสเตอรผลงานวิชาการ
10.45 - 11.45 น. Digital Hospital: Thought and Shared from Srinakharind Hospital 
  การขับเคล่ือนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานบริการของโรงพยาบาล รวมถึงงานเภสัชกรรม 
  ซ่ึงสงผลตอความผิดพลาดทางยา และปญหาท่ีเก่ียวกับการใชยา ซ่ึงอาจหมายรวมไปถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
  และการบริหารงบประมาณของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
   รศ.นพ.ชลธิป พงศสกุล รองผอ.ฝายสารสนเทศ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน
   ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
11.45 - 12.30 น. บรรยายพิเศษ 1 บริษัทสยามฟารมาซูติคอล จำกัด
12.30 - 12.45 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 - 13.30 น. บรรยายพิเศษ 2 บริษัทซาโนฟ ปาสเตอร จำกัด
13.45 - 15.00 น. Essential Skills of Hospital Pharmacists in the 4.0 Era
  ทักษะของเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีจำเปนในการกาวเขาสูการทำงานในยุค 4.0 ท้ังองคความรูดานยา และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   รวมถึงแนวทางการพัฒนาจากเภสัชกรโรงพยาบาลในยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 ใหไปเปน 4.0 ในอนาคต และการปรับตัว/   
  บทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลหลังจากมีเทคโนโลยีเขามาใช
   ภก.คมกฤช  ศรีไสว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
   ภก.เกรียงไกร  กองสำลี โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
   ภญ.วิมล  อนันตสกุลวัฒน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล (ผูดำเนินรายการ)
15.00 - 15.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง 
15.30 - 16.00 น.  Personalized Medicine: An Example of Hospital Pharmacist in 4.0
  การพิจารณาเลือกใชยาเฉพาะรายบุคคลโดยอาศัยขอมูลทางเภสัชพันธุศาสตรเขามาประยุกตใช ซ่ึงเปนหน่ึงในบทบาทใหม 
  ของเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีจะดูแลการใชยาของผูปวยในโรงพยาบาล 
   อ.ภก.ศุภทัต  ชุมนุมวัฒน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
16.00 - 16.30 น. Moving Forward from Handwritten Prescription to Computerized Physician Order Entry (CPOE): How to 
 Detect the Errors? 
  การนำระบบ CPOE มาใชในการส่ังยา จะมีประโยชนในการชวยลดความผิดพลาดทางยา ลดระยะเวลาการรอยาของ
  ผูปวยไดหรือไม รวมถึงบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีจะตองทำการตรวจสอบความผิดพลาดทางยา ซ่ึงจะตองมี 
  การพัฒนาทักษะในการประเมินความถูกตองของรายการยาท่ีผูปวยไดรับมากย่ิงข้ึน 
   ผศ.ภก.ธนรัตน  สรวลเสนห คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560

Breakfast Symposium I  LG Life Sciences (Thailand) Ltd.
หองปาร�ชาติ

Reducing the Risk of Falls in Elderly Patients (SOFT)

 ภก.จตุพร มหานิล รพ.นาน

 ภญ.วิภาดา ปุณณภาไพศาล รพ.วานรนิวาส สกลนคร

Evaluation of Patient Adherence in Ambulatory Clinic: 

Which Tools is Better? 

 ภญ.ฐิติกา ภูมิสุข รพ.สงขลา

 ภญ.ศุภธิดา วัฒนพรหม รพ.จะนะ สงขลา

 ภญ.น้ำฝน ปุพพะธีราวณิชย รพ.สมุทรสาคร

Safety Concerns of Anti-HIV and Anti-TB Drugs

 

 ภก.วิชาญ ปล้ืมชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ

หองบุหงา

New ADA 2017 for Care Patient with DM

 รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ คณะเภสัชศาสตร 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

Updated COPD Management: Recommendations 

from GOLD 2017

 รศ.ภญ.สุนีย เลิศสินอุดม  คณะเภสัชศาสตร 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ภญ.ปยะวรรณ กุวลัยรัตน รพ.ปากน้ำชุมพร

Update on Mineral and Bone Disorder in Chronic 

Kidney Disease

 ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร  คณะเภสัชศาสตร 

  มหาวิทยาลัยสยาม

07.30 – 08.15 น.

08.30 – 09.15 น.

09.15 – 10.00 น. 

10.00 – 10.45 น. 

10.45 – 11.30 น. 
พัก รับประทานอาหารวาง และชมโปสเตอรผลงานวิชาการ

หองมณฑาทิพย

นำเสนอ

ผลงานวิชาการ

แบบปากเปลา

จำนวน 

8 เร่ือง



วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 (ตอ)

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560

หองปาร�ชาติ

บรรยายพิเศษ 4 

บจก.เอเพ็กซเซลา

บรรยายพิเศษ 6

 บจก.ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย)

How to use trigger tools concept for Rational 

drug use? Concept and daily pratice

 ทีมวิทยากรจาก CoP ADCoPT

Antimicrobial Stewardship Program: 

The important role of pharmacist in AMR Era

 ภก.สัจจา ศุภรพันธ คณะแพทยศาสตร

  ศิริราชพยาบาล

Clinical Pearls in RDU ATB: 

Focusing on ASU and AMR

 ภก.นิรันดร จางคง รพ.ราชบุรี
 ภก.มานัส สิทธิชัย รพ.สมุทรสาคร

หองบุหงา

บรรยายพิเศษ 3 

 บจก.ทาเคดา (ประเทศไทย) 

บรรยายพิเศษ 5 

 บจก.ทีอารบี เซอรเม็ดดิกา (ประเทศไทย) 

Expanding the Role of Hospital Pharmacists in 

Interdisciplinary Care Clinics in Chronic Kidney Disease

 ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต รพ.รามาธิบดี    

 น.ต.ภญ.กมลวรรณ ออนละมัย รพ.ภูมิพลฯ

Role of Pharmacists in Palliative Care for Cancer Patients 

 อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ คณะเภสัชศาสตร 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน

Advancing Cardiovascular Pharmacy Practice for

Cardiology Service Plan: Current Status and Future Trend

 รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 ภญ.อุบลวรรณ สะพู รพ.มหาราชนครราชสีมา

Improving Heart Failure Care Through 

Multidisciplinary Approach 

 ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล คณะเภสัชศาสตร
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

11.30 – 12.15 น.

12.15 – 12.30 น.

12.30 – 13.15 น.

13.30 – 14.15 น. 

14.15 – 15.00 น. 

15.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.15 น. 

16.15 – 17.00 น. 

พัก รับประทานอาหารวาง

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

หองมณฑาทิพย

นำเสนอ

ผลงานวิชาการ

แบบปากเปลา

จำนวน 

8 เร่ือง

07.30 - 08.15 น. Breakfast Symposium II  บริษัทเบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
08.30 - 09.15 น. แนวทางการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
  แนวทางการนำสมุนไพร ตลอดจน ผัก ผลไม มาใชในการดูแลสุขภาพ
   ศ.เกียรติคุณ ดร.ภญ.นันทวัน บุณยะประภัศร   ที่ปรึกษาโครงการสมุนไพรเพื่อชีวิต กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
09.15 - 10.00 น.  Quality Control of Herbal Medicine: To Ensure Their Efficacy and Safety
  แนวทางการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑจากสมุนไพรทั้งที่อยูในรูปแบบของยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย
   รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
10.00 - 10.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง 
10.30 - 11.15 น. ประชุมใหญสามัญประจำป 2560
 ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ
 พิธีมอบทุนทาเคดา
11.15 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ 7 บริษัทแกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จำกัด
12.00 - 12.15 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.15 - 13.00 น. บรรยายพิเศษ 8 บริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จำกัด
13.00 - 13.30 น. Sharing Experiences from Visiting Japan
13.30 - 14.15 น.  Herbal - Drug Interactions: Assessment & Management
  ปญหาการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาระหวางสมุนไพรกับยาแผนปจจุบัน ประเด็นที่เภสัชกรโรงพยาบาลควรจะตองทราบ   
  และสามารถใหคำแนะนำแกผูปวย รวมถึงเสนอแนะวิธีการติดตามทางคลินิกไดอยางเหมาะสม
   รศ.ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
14.15 - 15.30 น. Pharmacy Forecast 2017: Strategic Planning for Pharmacy Departments in Hospital
  การวางแผนเชิงนโยบายและยุทธศาสตรของเภสัชกรโรงพยาบาลในป ค.ศ. 2017 เพื่อใหหนวยงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 
  นำไปประยุกตใชในการพัฒนางานเภสัชกรรมตอไป (Big data, Logistic)
   ภก.อำนวย  พฤกษภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
   ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง ฝายเวชภัณฑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
15.30 น. ปดประชุม และรับประทานอาหารวาง


