งานประชุมวิชาการ
เรื่อง The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms
(NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018:
Role of pharmacist in antimicrobial resistance (AMR)
วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หองบอลรูม โรงแรมนารายณ สีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 2003-2-000-011-10-2561 จํานวน 20.50 หนวยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจาการพัฒนาองคความรูและทักษะทางเภสัชบําบัดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาเภสัชกรจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพของประเทศไทยอยาง
เหมาะสม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล และ กลุมเภสัชกรผูดูแลการบําบัดผูปวยโรคติดเชื้อดวยยาตานจุลชีพ (ประเทศไทย)
ไดตระหนักถึงความตองการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาโรคติดเชื้อ ที่มุงหวังจะไดรับการอบรมทางเภสัชบําบัดอยาง
ตอเนื่องและเฉพาะทาง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย จึงไดจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง The 6th National Pharmacy
Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018:
Role of pharmacist in antimicrobial resistance (AMR) ขึ้น
การประชุมวิชาการกลุมเภสัชกรผูดูแลการบําบัดผูปวยโรคติดเชื้อดวยยาตานจุลชีพ (ประเทศไทย) ประจําป พ.ศ.
2561 นี้ มุงหวังใหเกิดการพัฒนาและสนับสนุนใหเภสัชกรสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชและนําไปสูการปฏิบัติงานจริง
ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยโรคติดเชื้อไดอยางมีคุณภาพ มีมาตรฐานที่ดี และเปนที่ยอมรับตอทีมสหสาขาวิชาชีพ
อันจะเปนประโยชนในการเพิ่มคุณภาพการดูแลผูปวยโรคโรคติดเชื้อใหดียิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการทบทวนและใหความรูที่จําเปนในการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยโรคติดเชื้อในดาน การวินิจฉัยและ
ประเมินผูปวยโรคติดเชื้อ การแปลผลความไวของเชื้อตอยา การเลือกยาตานจุลชีพแบบคาดการณ การกํานดขนาด
ยาโดยอาศัยหลักการเภสัชจลนศาสตร/เภสัชพลศาสตร การติดตามผลการรักษา การเปลี่ยนชนิดยาหรือการ
เปลี่ยนเปนยารับประทาน และการนําความรูขางตนสําหรับการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยผานการเรียนรูแบบ
กรณีศึกษา (case-based learning)
2. เพื่อใหแนวทางในการปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคติดเชื้อโดยนําความรูขางตนสําหรับการบริบาล
เภสัชกรรมผูปวยผานการเรียนรูแบบกรณีศึกษา (case-based learning) ไดแก ผูปวยพิษเหตุติดเชื้อ โรคติดเชื้อ
จากสายสวนหลอดเลือด การติดเชื้อผิวหนังและเยื่อบุออน การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
การติดเชื้อชองทอง และการติดเชื้อในผูปวยศัลยกรรมประสาท
3. เพื่อสนับสนุนใหเภสัชกรผูเขารวมประชุมสามารถนําองคความรู และทักษะการแกปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ ไป
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลรักษาผูปวย และการปองกันโรคติดเชื้อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กําหนดการงานประชุมวิชาการ
The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms
(NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018:
Role of pharmacist in antimicrobial resistance (AMR)
วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หองบอลรูม โรงแรมนารายณ สีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 2003-2-000-011-10-2561 จํานวน 20.50 หนวยกิต
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา
หัวขอบรรยาย
08.00 – 08.15 น. ลงทะเบียน
08.15 – 08.30 น. ประธานกลุม กลาวเปดงานประชุม
08.30 – 09.30 น. Approaching in infectious patients
09.30 – 10.30 น. Work-up in Clinical laboratory testing
10.30 – 12.00 น. Work-up in Imaging interpretation
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Stat dose and re-scheduled
administration time

14.00 – 15.30 น. Application of PK/PD in designing
antibiotic dosing regimens: Part I

15.30 – 17.00 น. Application of PK/PD in designing
antibiotic dosing regimens: Part II

วิทยากร

พ.อ.นพ. สมบัติ ลีลาสุภาศรี
โรงพยาบาลพญาไท 2
ผศ.นพ. อนุภพ จิตตเมือง
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.นพ. อภิชาติ โซเงิน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภญ. พุทธรัตน ขันอาษา
โรงพยาบาลศิริราช
ผศ.ดร.ภญ. ปวีณา สนธิสมบัติ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ภก. อภิสิทธิ์ ประวัง
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ภก. แสง อุษยาพร
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ ดร.ภญ. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

หมายเหตุ เวลา 10.30 น. และ 15.30 น. เสริฟเบรคในหองประชุม

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา
หัวขอบรรยาย
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. Issues in antimicrobial susceptibility
testing

09.30 – 10.30 น. Essential monitoring in clinical
response
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. Concept of escalation and
de-escalation
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Concept of switching from IV to PO
14.00 – 15.00 น. Case based learning of how to use
antibiotics in intra-abdominal
infections (IAIs)?

15.00 – 16.30 น. Case based learning of how to use
antibiotics in sepsis?

16.30 – 17.30 น. Case based learning of how to use
antibiotics in skin and soft tissue
infections (SSTIs)?

หมายเหตุ เวลา 15.00 น. เสริฟเบรคในหองประชุม

วิทยากร
อ.ภญ. จาฏพัจน เหมพรรณไพเราะ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.ภก. วิชัย สันติมาลีวรกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พอ.นพ. ธนะพันธ พิบลู ยบรรณกิจ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
ศ.นพ. อนุชา อภิสารธนรักษ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.ดร.ภก. โอฬาริก อะสุพล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภญ. ศุภานันท ปงเจริญกิจกุล
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
อ.ภก. ธนวัฒน ฉัตรทวีลาภ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ
ภก. ภานุวิทย ศรีเสนา
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
ภก. ณปฎล นุชสุข
โรงพยาบาลบางมูลนาก
อ.ดร.ภญ. ศิริกานต ศรีโสภา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภญ. รัชนู เจริญพักตร
สถาบันบําราศนราดูร
อ.ดร.ภญ. ศิริกานต ศรีโสภา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา
หัวขอบรรยาย
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. Case based learning of how to use
antibiotics in catheter-related
bloodstream infections (CRBSIs)?
09.30 – 10.30 น. When and how to stop antimicrobial
agents?
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. Case based learning of how to use
antibiotics in respiratory tract
infections?

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Case based learning of how to use
antibiotics in urinary tract infections?

14.00 – 15.00 น. Case based learning of how to use
antibiotics in post neurosurgical
patients?
15.00 น.

ปดประชุม และรับประทานอาหารวาง

วิทยากร
ภก. ภิฏฐา สุรพัฒน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผศ.ดร.ภก. วสันต กาติ๊บ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ.นพ. กําธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ. พรรณี ลีลาวัฒนชัย
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
ภก. มานัส สิทธิชัย
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
รศ.ดร.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ภญ. กิ่งกาญจน วิจิตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ภญ ปวีณา สนธิสมบัติ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ภญ. ดิษยา วัฒนาไพศาล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ.ดร.ภญ. สุทธิพร ภัทรชยากุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

