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กำหนดการประชุมวิชาการ  
เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” 

วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม 
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 2003-2-000-005-03-2566 จำนวน 17.75 หน่วยกิต 

 
วันแรก (วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566) 

เวลา เนื้อหา 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 10.30 น.  Drug-induced liver diseases: basic and practical issues for patient management  
ผศ. ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น.  Drug-induced liver diseases: case-based approach 
ผศ. ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ภญ.รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์       โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ภก.กฤษณ์ สรวมชีพ   โรงพยาบาลตราด 

12.00 - 13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.  
 

Drug-induced cardiovascular disease: basic and practical issues for patient 
management  
ผศ. ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

14.30 - 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.00 น.  Drug-induced cardiovascular disease: case-based approach 

รศ. ดร. ภญ.พรวลัย บุญเมือง   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
วันที่ 2 (วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566) 

เวลา เนื้อหา 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 10.30 น. Drug-induced hematological disorders: basic and practical issues for patient 
management  
ผศ. ดร. ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวฒันา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

 
 



 
วันที่ 2 (วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ต่อ) 

เวลา เนื้อหา 
10.45 - 12.00 น. Drug-induced hematological disorders: case-based approach 

ผศ. ดร. ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวฒันา    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร. ภญ.รววิรรณ วิทวัสสำราญกุล    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร    โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. Drug-induced renal disorders: basic and practical issue for patient management 
อ. ภก.วีรชัย ไชยจามร   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.30 - 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น. Drug-induced renal disorders: case-based approach  
ภญ.ธนภร ลิขิตเทียนทอง    โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
ภก.ทศพล เลิศวัฒนชัย         คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

วันที่ 3 (วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566) 

เวลา เนื้อหา 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.30 น.  Drug-induced neurologic disorder: basic and practical issue for patient 

management 
รศ. ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.30 - 10.30 น.  ADR and drug interaction from CBD 
รศ. ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น.  Drug-induced asthma 
รศ. ดร. ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  

12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. The role of trigger tool: case-based approach 

ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
ภญ.ธนภร ลิขิตเทียนทอง           โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

14.30 - 15.30 น.  Are adverse drug reactions only skin eruptions?  
How to detect drug-induced organ disorders: The role of trigger tool 
รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.30 น. ปิดประชุม และรับประทานอาหารว่าง 

 


