โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจําปงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 30/2562
เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสูความเปนเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
(Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ระหวางวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม
ชื่อโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562
เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสูความเปนเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
(Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)

ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเปนหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจและหลอด
เลือด ที่มีความจําเปนตองใชยาใหบรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมครอบครัวและชุมชนได
อยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการฯ นี้ จะเตรียมความพรอมเภสัชกรใหมีความรูและทักษะเฉพาะทางดานบริบาล
เภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มี ความใฝ รู อย า งต อเนื่ องและสามารถทํ า งานไดดว ยตนเอง สามารถริเริ่ มและพัฒ นางานบริบ าลเภสัช กรรมที่
ตอบสนองตอความตองการของผูปวย และตอบสนองตอนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศไดอยางตอเนื่อง
รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในลักษณะการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยโดยตรง และการ
พัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักถึงความสําคัญในดานการบริบาลเภสัชกรรมผูปวย
จึงไดรวมมือกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย และสํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การ
บริบาลเภสัชกรรมสูความเปนเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in
Cardiovascular Diseases) นี้ขึ้น เพื่อสงเสริมใหคณาจารยและเภสัชกรผูประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ไดมี
ความรู ความเขาใจในนโยบาย บทบาท และหนาที่ของเภสัชกรในการดูแลผูปวย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
สามารถนําความรู ขอมูลเชิงประจักษและงานวิจัยมาบูรณาการใชในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผนการให
การบริ บ าลเพื่ อการบํ า บั ดรั ก ษาด ว ยยา ทั้ ง ในโรงพยาบาลและในชุมชนไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ความ
ปลอดภัย
เปาหมาย/ผูเขาประชุม รวมประมาณ 200 คน ประกอบดวย :- เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ
- คณาจารย จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
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วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมประชุมฯ
1. ใหบริบาลเภสัชกรรมผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินภาวะสุขภาพ
ของผูปวยเบื้องตนได โดยใหความรูเกี่ยวกับการใชยามาตรฐานสําหรับผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง
การปฏิบัติตัวระหวางที่ใชยาดังกลาว
2. นําขอมูลเชิงประจักษ และ/หรือ ผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการบริบาลผูปวยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
3. ประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและหนวยงานตางๆ ในการจัดการดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน
4. ริเริ่มและพัฒนาคุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนวยงานโดยมีความ
สอดรับกับนโยบายดานแผนการใหบริการผูปวยโดยใชความรูจากทฤษฎี ประสบการณทางคลินิกและขอมูล
เชิงประจักษ
เภสัชกรผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
ทางเภสั ช ศาสตร (CPE-credit) ได ป ระมาณ 29.5 หน ว ยกิ ต การศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง และรหั ส กิ จ กรรม คื อ
1003-2-000-021-07-2562 ทั้งนี้ โดยผูเขารวมการประชุมฯ จะตองลงชื่อครบถวนทุกหัวขอกําหนดการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปน โครงการความรว มมือระหวางภาควิช าบริบาลเภสัช กรรม
คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม แ ละภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร หน ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมุงเนนใหเภสัชกรมีความรู และทักษะเฉพาะทางดานการบริบาล
ผู ป ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาการให บ ริ ก ารผู ป ว ย ในเครื อ ข า ยได อ ย า งทั่ ว ถึ ง
และมีประสิทธิภาพรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อีกทั้งเปนความรวมมือของคณะเภสัชศาสตร 4 มหาวิทยาลัย คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร และกองบริหาร
การสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และจัดเปนวิชาเลือกของหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปนหัวขอ
เลื อ กสรรทางเภสั ช ศาสตร (Current/special topics) สํ า หรั บ คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ในกรณี ที่ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ครั้ ง นี้
ไดมีการลงทะเบียนวัดผล/ประเมินผล จะไม สามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
(CPE-credit) ได แตจะสามารถนับสะสมเปนหนวยกิตของวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก
สาขาการจั ดการฯ ของคณะเภสัช ศาสตร มหาวิทยาลัยเชีย งใหม และนับ เปนหัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร
(Current/special
topics) ของคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ เทานั้น
ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผูที่ตองการใหนับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้เปนหนวยกิต
สะสมของหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก และเปนหัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร (Current/special
topics) ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการฯ จะตองเขารับการประเมินตามที่จะแจงใหทราบตอไป
ระยะเวลาดําเนินงาน ระหวางวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562
สถานที่ดําเนินงาน

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล เชียงใหม (นิมมานเหมินทร) จังหวัดเชียงใหม

รูปแบบการประชุม การบรรยาย การอภิปราย/ถกแถลง และซักถาม
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วิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รศ. ดร. ภก. สุรกิจ
อ. ดร. ภก. กฤติน
อ. ภก. ธนพัฒน
รศ. พญ. วรรณวรางค
อ. ดร. ภก. พีรวัฒน
อ. ภญ. วรธิมา
อ. ภญ. มันติวีร
ภก. วัชรพงศ
ผศ. ดร. ภญ. พรวลัย
รศ. ดร. ภก. สุระรอง
ภก. กวิณ
อ. ภญ. วิภารักษ
อ. นพ. กฤษณ
ภญ. พัชรินทร
ผศ. ภก. วสันต
อ. นพ. รังสฤษฎ
รศ. พญ. อรินทยา
อ. ดร. ภญ. ชิดชนก
อ. ภญ. ปทมวรรณ
ผศ. ภญ. ภูขวัญ
รศ. นพ. ธีรภัทร

นาฑีสุวรรณ
บัณฑิตานุกูล
ชัยะโสตถิ
วงศเจริญ
จินาทองไทย
สีลวานิช
นิ่มวรพันธุ
พริกสี
บุญเมือง
ชินวงศ
ดวงมี
บุญมาก
ลีมะสวัสดิ์
มิตรสันติ
กาติ๊บ
กาญจนะวณิชย
พรหมินธิกุล
เรือนกอน
โกสุมา
อรุณมานะกุล
ยิ่งชนมเจริญ

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงพยาบาลชลบุรี
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงพยาบาลตํารวจ/มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมฯ สามารถเพิ่มพูนองคความรูและพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการใหมากขึ้นเพื่อรองรับกับ
การปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน
2. ผูเขารวมประชุมฯ มีความรู ทักษะ และความมั่นใจในการดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
3. ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ฯ สามารถเริ่ ม ทํ า งานบริ บ าลเภสั ช กรรมในผู ป ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดได แ ละมี
ความสามารถพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยจากงานประจําได
วิธีการเขารวมประชุมฯ
1 การสมัคร

ผูสนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Download ใบสมัคร และสมัครออนไลนไดที่
www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
....ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562….
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2 การลงทะเบียน
 คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ คนละ 5,500.-บาท (หาพันหารอยบาทถวน) สมัครภายในวันที่
10 กรกฎาคม 2562 สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนประชุมฯ ลวงหนา โดยโอนเงินเขาบัญชี
ออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เลขที่บัญชี 521-0-64016-7 หากสมัครและชําระคาลงทะเบียนหลังกําหนด
(หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) คาลงทะเบียน 6,000.-บาท (หกพันบาทถวน)
 กรุณา scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หนวยงานตนสังกัดของ
ผูสมัครที่ชัดเจนและนําเขาระบบสมัครออนไลนไดที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก สาขาการจัดการเภสัชกรรมและ
สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารของมหาวิทยาลัยในความรวมมือ จะไดรับสิทธิลดหยอน
คาลงทะเบียนฯ กึ่งหนึ่งของอัตราปกติ
หมายเหตุ



ไมรับ ชําระคาลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ลวงหนาดวย ดราฟ เช็ค ไปรษณียธ นาณัติ
และการฝากเงินระบบ ADM








ใหนําหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดง เพื่อตรวจสอบและขอรับใบเสร็จรับเงินในวัน
ประชุมฯ (วันจันทรที่ 22 กรกฎาคม 2562)
ผูเปนขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ จากตนสังกัดไดตามสิทธิ์และ
ตามระเบียบของทางราชการ
ผูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนประชุมชําระลวงหนาไมวากรณีใดๆ
ยกเวน ไมจัดการประชุมฯ
กรณีที่ผูสมัครไมสามารถมาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดวยตนเอง สามารถสงผูแทนมาเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได ทั้งนี้ โดยผูสมัครจะตองประสาน/แจงใหหนวยงานผูจัดทราบ
ลวงหนากอนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห
ผูเขาประชุมฯ ที่ประสงคจะสํารองหองพัก โปรดติดตอแจงการสํารองหองพักไดโดยตรงกับ
โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม (นิมมานเหมินทร) จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบฟอรม
การจองหองพักที่โรงแรมฯ กําหนดให ซึ่งสามารถ Download
เว็บไซด www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
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งบประมาณดําเนินการ
รายรับ
- คาลงทะเบียนของผูเขารวมประชุมฯ จํานวน 190 คนๆ ละ 5,500.-บาท
- งบประมาณแผนดิน ป 2562 แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษา
สาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน กิจกรรมที่ 2
การสนับสนุนทางดานวิชาการใหแกอาจารยประจําแหลงฝก 2 ภาควิชา :
ขอ 2.1 เขารวมประชุม หรือการเขารวมอบรมทางวิชาการ ที่จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือศักยภาพทางดานบริการ
วิชาการใหแกอาจารยประจําแหลงฝกฯ ทั้ง 2 ภาควิชา จํานวน 19 คนๆ ละ
5,500.-บาท
รวมเปนเงิน
(หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)

1,045,000.-บาท
104,500.-บาท

1,149,500.-บาท

รายละเอียดคาใชจาย (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
หมวดคาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (ภายใน) ภาคบรรยาย/อภิปราย 11.5 ชั่วโมง ๆ ละ 1,000.-บาท
11,500.-บาท
- คาตอบแทนวิทยากร (ภายนอก) ภาคบรรยาย/อภิปราย 22.5 ชั่วโมง ๆ ละ 1,500.-บาท 33,750.-บาท
- คาตอบแทนเขียนบทความ 10 บท ๆ ละ 1,000.-บาท
10,000.-บาท
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
20,000.-บาท
หมวดคาใชสอย
- คาเดินทางและคาที่พักวิทยากร
100,000.-บาท
- คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
427,500.-บาท
(วันละ 1 มื้อๆ ละ 450.-บาท X 5 วัน X 190 คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
95,000.-บาท
(วันละ 2 มื้อๆ ละ 50.-บาท X 5 วัน X 190 คน)
- คาเลี้ยงรับรองวิทยากร
20,000.-บาท
- คาธรรมเนียมการพิจารณากําหนดและรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องฯ
2,000.-บาท
หมวดคาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
5,000.-บาท
- คาใชจายในการประชาสัมพันธการประชุม
30,500.-บาท
- คาเอกสารประกอบการประชุม
200,000.-บาท
- คาวัสดุโสตทัศนูปกรณ
18,000.-บาท
- คาวัสดุสํานักงาน
107,000.-บาท
หมวดคาสาธารณูปโภค
- คาบริการไปรษณียไทย
3,000.-บาท
คาใชจายอื่น ๆ
66,250.-บาท
รวมเปนเงิน
(หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)

1,149,500.-บาท
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กําหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562
เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสูความเปนเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
(Excellent Pharmacy Practice In Cardiovascular Diseases)
EPIC 2019
ระหวางวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม (นิมมานเหมินทร) CPE ประมาณ 30 หนวยกิต
วันจันทรที่ 22 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.
พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย รศ. ดร. ภก. วิรัตน นิวัฒนนันท
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Pharmaceutical care in Cardiovascular disease
08.45 - 09.45 น.
Pharmaceutical Care in Cardiovascular Diseases:
Roles of Pharmacists: Our Current Status and Future Perspectives
โดย รศ. ดร. ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
Preventive Cardiology
09.45 - 10.45 น.
Pharmacists Intervention in Smoking Cessation:
How to Use Modern Medication and Roles of Herbal Medicine
โดย อ. ดร. ภก. กฤติน บัณฑิตานุกุล
10.45 - 11.00 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
11.00 - 12.00 น.
Management of Systemic Hypertension:
Updated Thai Guideline 2019 with Case Base Approach
โดย อ. ดร. ภก. กฤติน บัณฑิตานุกุล
12.00 - 13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
Dyslipidemic Drugs: When and How to Use for Primary Prevention
and Secondary Prevention
โดย อ. ภก. ธนพัฒน ชัยะโสตถิ
Atrial fibrillation
14.00 - 15.00 น.
Optional Treatments of Antithrombotic Agents for Triple therapy/
Dual therapy in Patients post PCI with Atrial fibrillation
โดย รศ. พญ. วรรณวรางค วงศเจริญ
15.00 - 15.15 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.45 น.

Atrial Fibrillation Management and Therapeutic Application in Real
Practice
โดย รศ. พญ. วรรณวรางค วงศเจริญ
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วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
Atherosclerotic Cardiovascular Diseases Part I
เวลา 08.45 - 09.45 น.
Clinical Use and Comparison of Fibrinolytic Agents:
How to Use and How to Deal with Complications
โดย อ. ดร. ภก. พีรวัฒน จินาทองไทย
09.45 - 10.45 น.
Pharmaceutical Care in Acute Coronary Syndrome:
Experience from CCU, Maharaj Chiang Mai Hospital
โดย อ. ดร. ภญ. วรธิมา สีลวานิช
10.45 - 11.00 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
11.00 - 12.00 น.
Parenteral Anticoagulation:
How to use Heparin, LMWH, Fondaparinux
โดย อ. ดร. ภญ. มันติวีร นิ่มวรพันธุ
12.00 - 13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
Atherosclerotic Cardiovascular Diseases Part II
13.00 - 14.00 น.
Management of Bleeding from Anticoagulation and Antiplatelet
โดย ภก. วัชรพงศ พริกสี
Oral Anticoagulation Therapy
14.00 - 15.00 น.
Practical Use of Novel Anticoagulants: What Pharmacists need to
know
โดย ผศ. ดร. ภญ. พรวลัย บุญเมือง
15.00 - 15.15 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
Diabetic Drugs in Cardiovascular Diseases
15.15 - 16.45 น.
The Roles of Newer Diabetic Drugs in Cardiovascular Diseases
โดย ผศ. ดร. ภก. สุระรอง ชินวงศ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
Drugs that may Induced Cardiovascular Complication
เวลา 08.45 - 09.45 น.
Drugs that may Induced or Exacerbated Heart failure
โดย ภก. กวิณ ดวงมี
09.45 - 10.45 น.
Non-Steroidal Anti-inflammatory agents (NSAIDs) in Cardiovascular
Patients: The Balance between Risk and Benefit
โดย ภก. วัชรพงศ พริกสี
10.45 - 11.00 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
11.00 - 12.00 น.
Drugs Induced Cardiac Arrhythmia
โดย อ. ภญ. วิภารักษ บุญมาก
12.00 - 13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
Cardiac Arrhythmia and Pharmacological Approach
13.00 - 14.30 น.
How to Approach Patients with Arrhythmia:
Case studies with Tachy-arrhythmia and Brady-arrhythmia
โดย อ. นพ. กฤษณ ลีมะสวัสดิ์
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14.30 - 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

พัก-รับประทานอาหารวาง
Antiarrhythmic Drugs: The Practical Point for Pharmacists
โดย ภญ. พัชรินทร มิตรสันติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
Infective Endocarditis
เวลา 08.45 - 09.45 น.
Infective Endocarditis: Antibiotics for Prophylaxis and Treatment
โดย ผศ. ดร. ภก. วสันต กาติ๊บ
Congenital Heart and Valvular Heart Diseases
09.45 - 10.45 น.
Congenital Heart Diseases: Clinical Pearls for Pharmacists
โดย อ. นพ. รังสฤษฎ กาญจนะวณิชย
10.45 - 11.00 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
11.00 - 12.00 น.
Understanding Valvular Heart Diseases :
How to Approach and Management
โดย อ. นพ. รังสฤษฎ กาญจนะวณิชย
12.00 - 13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
Evidence Based Medicine: Clinical Appraisal
13.00 - 14.30 น.
How to Appraise Clinical Papers: The Combination from Physician
Point of View and Pharmacist Point of View
โดย รศ. พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล
อ. ดร. ภญ. ชิดชนก เรือนกอน
รศ. ดร. ภก. สุระรอง ชินวงศ
14.30 - 14.45 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
14.45 - 16.15 น.
The Pivotal Clinical Trials that Drive the Guidelines in 2019
โดย รศ. พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล
รศ. ภก. สุระรอง ชินวงศ

วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2562
Heart Failure 2019:
เวลา 08.45 - 09.45 น.
Pharmaceutical Care in ADHF:
Inotropic Agents, Diuretics and Vasodilators in Patients with Acute
Decompensated Heart Failure (ADHF)
โดย อ. ภญ. ปทมวรรณ โกสุมา
09.45 - 10.45 น.
Implement Guideline Directed Medical Therapy for Chronic Heart
Failure Patients: A Case Base Approach
โดย ผศ. ภญ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
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10.45 -11.00
11.00 - 12.00 น.

พัก-รับประทานอาหารวาง
Heart Failure with Atrial Fibrillation:
A Therapeutic Challenge of Our time
โดย รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ
12.00 - 13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
Implement of Evidence Base in Cardiology
13.00 - 14.30 น.
A New Light in Cardiovascular Diseases Exclusive Summary of
New Land Mark Trials on 2019
โดย ผศ. ดร. ภก. สุระรอง ชินวงศ
14.30 - 14.45 น.
พัก-รับประทานอาหารวาง
14.45 - 16.30 น.
Cases Discussion: Questions and Answers
โดย คณาจารย

หมายเหตุ: เวลาตามกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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