กำหนดกำรประชุมวิชำกำร Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2019
วันที่ 27–29 มีนำคม 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนำรำยณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง: 2003-2-000-003-03-2562 จำนวน 18.00 หน่วยกิต
วันพุธที่ 27 มีนำคม 2562
เวลำ
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.

กำหนดกำร
ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม

Section 1: New CV trials and New Guidelines
08.45 – 09.30 น. Key trials from 2019 ACC Part 1

09.30 – 10.15 น.

Key trials from 2019 ACC Part 2

10.15 – 10.30 น.
10.30 - 11.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
New Guidelines: ACS/CAD

วิทยำกร
ภญ. อุบลวรรณ สะพู
ประธานกลุม่ HATHAI
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อ.ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ (ผูด้ าเนินรายการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ภญ. วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ (ผูด้ าเนินรายการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15 – 12.00 น. Summary of Key Guidelines That Change อ.ภญ. วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
Practice in CVD Management & Prevention คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Section 2: Updates on Cardiometabolic Diseases
13.00 – 13.45 น. 2019 Diabetes Management Pearls
อ.ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.45 – 14.30 น. 2019 Dyslipidemia Management Pearls
อ.ภก. ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. Trans fats and cardiovascular health
ผศ.พญ. ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจิตร
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
15.30 – 16.15 น. Ketogenic Diet: Friend or Foe?
ผศ.พญ. ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจิตร
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Page 1 of 3

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนำคม 2562
เวลำ
กำหนดกำร
Section 3: Antithrombotic Therapy
08.45 – 09.30 น. Anticoagulation Management in Thailand:
Current Status and Future Direction
09.30 – 10.15 น. Practical guide to NOAC use in AF
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
NOAC in special population (CKD, surgical
procedure, liver disease)
11.15 – 12.00 น. Cancer-associated Thrombosis: Current
and Future Management Trend
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Section 4: Heart Failure Care & Practice
13.00 – 14.30 น. GDMT case based learning:
How to start GDMT after ADHF
How to titrate / optimize GDMT
What to do after getting to GDMT target
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.15 น. Heart Failure Clinic Experience Sharing
Setting up a clinic / HF team
Managing patient flow
Practice tools
Performance indicators

วิทยำกร
รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ภญ. พรวลัย บุญเมือง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.อ.นพ. ธรณิศ จันทรารัตน์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อ.นพ. ปิตพิ งศ์ กิจรัตนะกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผศ.ภญ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภก. วัชรพงศ์ พริกสี
โรงพยาบาลชลบุรี
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วันศุกร์ที่ 29 มีนำคม 2562
เวลำ
กำหนดกำร
Section 5: Stroke Management / Critical Care
08.45 – 09.30 น. Practical issues in stroke management:
Thrombolytic management
Initiation / resumption of anticoagulation
post stroke
09.30 – 10.15 น. Blood pressure management in acute and
recurrent stroke
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.15 น. Vasopressor Management: What a
pharmacist should know?
11.15 – 12.00 น. Hypertensive Crisis: Management Pearls
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Section 6: Cardiovascular Drug Interactive Case
13.00 – 13.45 น. Pharmacology Pop Quiz

13.45 – 14.30 น.

Case Management Quiz

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
Section 7: Pharmacy Practice Model Sharing
14.45 – 16.15 น. Cardiac Care Unit

Post-PCI clinic

วิทยำกร
ภญ. จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล

ภญ. จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
อ.ภญ. ปัทมวรรณ โกสุมา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ภญ. วรธิมา สีลวานิช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ภญ. อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
อ.ภญ. วรธิมา สีลวานิช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ภญ. มันติวรี ์ นิ่มวรพันธุ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ภญ. อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ภญ. วรธิมา สีลวานิช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ภญ. มันติวรี ์ นิ่มวรพันธุ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ภญ. ปัทมวรรณ โกสุมา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภก. วัชรพงศ์ พริกสี
โรงพยาบาลชลบุรี
ภญ. นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์
สถาบันโรคทรวงอก
ภญ. อุบลวรรณ สะพู (ผูด้ าเนินรายการ)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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