ที่ สภ.09/ว.76
4 มิถุนายน 2562
เรื่อง

ขออนุมัติบุคลากรเข้าประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ประจาปี 2562

เรียน

ผู้อานวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. โครงการและกาหนดการประชุมวิชาการ Contemporary reviews in
Pharmacotherapy 2019
จานวน 1 ฉบับ
2. ใบสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
จานวน 1 ฉบับ

ด้ว ยวิ ทยาลั ยเภสั ชบ าบั ด แห่ง ประเทศไทย ด าเนิน งานภายใต้ สภาเภสัช กรรม กาหนดให้ มีการจั ด
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2019 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม
2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11
กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรม อีกทั้งยังเป็นการแสวงหา
ความร่วมมือกับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล ที่ต้องการเป็นอาจารย์ประจาแหล่งฝึกของหลักสูตร
วุฒิบัตรฯ อีกทั้งผู้ที่เข้าประชุมครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมตลอดงานประชุม
จานวน 17.25 หน่วยกิต รายละเอียดของกาหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
ในการนี้ วิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ ใคร่ขออนุมัติให้เภสัชกรในหน่วยงานของท่านเข้าประชุม โดยสมัคร
พร้อมชาระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นค่าเอกสาร วิทยากร
อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าพาหนะ) รายละเอียดการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
อนึ่ ง ข้า ราชการสามารถเข้าร่วมประชุ มได้ โดยไม่ถือเป็น วัน ลา และมีสิ ทธิ์ เบิ กค่าลงทะเบีย นและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ตามที่ ป ระกาศก าหนด โดยต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแล้ ว เท่ า นั้ น อ้ า งอิ ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545
จึง เรียนมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาอนุมั ติ และประชาสั มพั น ธ์ ให้ บุ คลากรในหน่ ว ยงานทราบต่ อไปด้ ว ย
จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุทธิพร ภัทรชยากุล)
ประธานวิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย
สานักงานวิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 590 1877, 02 590 2439 โทรสารอัตโนมัติ 0 2591 8298
Website : www.thaibcp.org

สิ่งที่สงมาดวย 1

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย
เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Convention Hall A
ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-024-08-2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จานวน 17.25 หน่วยกิต
Service Plan: Essential Course for Pharmacists

---------------------------------------หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบาบัด (ว.ภ. (เภสัชบาบัด) โดยความร่วมมือ
กั บ คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ซึ่งมี
ปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาเภสัชบาบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและ
การบริบ าลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนาการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากภารกิจ ในด้านการฝึ กอบรมเภสั ชกรให้ เป็นผู้ มีความรู้ความช านาญ ในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒ นาและ
ส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ระบบสุขภาพของประเทศไทย วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทยจึงดาเนินการจัดประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ขึ้น โดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเภสัชบาบัดและระบบจัดการ เพื่อดูแล
ผู้ป่วยในแต่ละสาขา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ในแต่ละสาขา
วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
รูปแบบการจัดการประชุม
บรรยาย

จานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้เข้าร่วมตลอดการประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จานวน 17.25 หน่วยกิต
ผู้เข้าร่วมประชุม
เภสัชกร / อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จานวนประมาณ 300 คน
การสมัครและลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนตลอดงานประชุม)
- ค่าลงทะเบียนสาหรับเภสัชกรทั่วไป
เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนสาหรับอาจารย์ประจาสถาบันฝึกอบรม
เป็นเงิน 4,000 บาท
ในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ
- ค่าลงทะเบียนสาหรับเภสัชกรประจาบ้านในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ
เป็นเงิน 2,000 บาท
และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์
ชาระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาเภสัชกรรม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
เลขที่บัญชี 142–1–06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
** วิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
วิธีการสมัครและลงทะเบียน ส่งใบสมัคร พร้อมสาเนาใบชาระค่าลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่
วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ปิดรับลงทะเบียน เวลา 16.30 น.
❑ ระบบออนไลน์หน้า Website สภาเภสัชกรรม : www.pharmacycouncil.org
❑ E-mail วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย : thaibcp@gmail.com
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเภสัชบาบัด
2. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ในหน่วยงานของตนได้
3. เกิดความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างวิทยาลัยเภสัชบาบัด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80

กาหนดการประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย
เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-024-08-2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จานวน 17.25 หน่วยกิต
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.15 น.
เปิดการประชุม และ พิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบาบัด โดย นายกสภาเภสัชกรรม
Review Session 1:
Policy, Nephrology, Oncology
09.15 – 10.30 น.
ภาพรวม นโยบาย service plan
นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Outline:
- ภาพรวมและนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการ (service plan)
- สมรรถนะเชิงกว้างและเชิงลึกของเภสัชกรทีส่ อดรับกับนโยบาย

10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
General approach to pharmaceutical care for CKD patients
รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Outline:
- การประเมินสภาวะผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
- กระบวนการติดตามการรักษาด้วยยาในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
- พารามิเตอร์ซึ่งใช้ในการติดตามผลการใช้ยาและการประเมินปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับยา

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
Drug induced kidney diseases
ดร.อ.ภญ.อุษณีย์ วนรรฆมณี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Outline:
- ยาที่เป็นสาเหตุของการเกิดพิษต่อไตที่ควรทราบ
- กระบวนการติดตามการรักษา แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
- กรณีศึกษาของการเกิดพิษต่อไต

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 (ต่อ)
14.00 – 15.00 น.
Pitfall on oncology pharmacy practice
ดร.ภก.ตรัย ธารพานิช
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิรริ าช
ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Outline:
- กระบวนการติดตามการรักษา แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงหลุมพรางที่เกิดขึ้น
- ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในผู้ป่วยนอกและผูป้ ่วย
- กรณีศึกษาของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในผู้ปว่ ยนอกและผู้ป่วย

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Myth and fact on cannabis on cancer care
รศ.ดร.ภก.สุภัสร์ สุบงกช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Outline:
- ข้อเท็จจริงและความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่เกิดขึ้นในการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติรวมถึงการบาบัดเสริมอื่น ๆ เช่น กัญชา

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
Review Session 2:
Cardiology, Critical care, Pediatrics
08.30 - 09.30 น.
Role of pharmacist in HF clinic
ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Outline:
- ทบทวนความรู้ทางด้าน Pharmacology ของยาที่ใช้ใน Heart failure
- บทบาทของเภสัชกรที่จะสามารถช่วยให้การใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาให้น้อยที่สุด
- ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง และ pitfall ที่มักพบได้บ่อยในผู้ป่วย Heart failure
- ตัวอย่างกรณีศึกษา

09.30 - 10.30 น.

Role of pharmacist in anticoagulants clinic
ดร.ภญ.จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิรริ าช
Outline:
- บทบาทของเภสัชกรใน anticoagulants clinic
- กระบวนการติดตามการรักษาและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
- กรณีศึกษาและการจัดการที่เหมาะสม

10.30 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Pharmacotherapy in end of life care
ดร.อ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ภญ.กรองทอง พุฒิโภคิน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
Outline:
- นิยามและความหมายของ end of life care
- รายการยาจาเป็นใน end of life care
- บทบาทของเภสัชกรใน end of life care
- กรณีศึกษาใน end of life care

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 (ต่อ)
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
Roles of pharmacist in emergency fast tracks: panel discussion
ดร.ภก.นัทพล มะลิซ้อน โรงพยาบาลกรุงเทพ สานักงานใหญ่
ดร.อ.ภญ.จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Outline:
- บทบาทของเภสัชกรในแผนกฉุกเฉิน
- การพัฒนาระบบในแผนกฉุกเฉินทีเ่ ภสัชกรมีส่วนร่วม
- STEMI fast track
- Stroke fast track
- ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของเภสัชกรในแผนกฉุกเฉิน
- ผลลัพธ์ของการมีเภสัชกรในแผนกฉุกเฉิน

14.00 - 15.00 น.

Fluid and electrolytes management in NICU
อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
Outline:
- หลักการรักษาด้วยสารน้าและเกลือแร่ในผู้ป่วย newborn
- กระบวนการติดตามการรักษาและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
- กรณีศึกษาและการจัดการที่เหมาะสม

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Common drug-related problems in newborns
ดร.อ.ภญ.ปวลี เนียมถาวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
Outline:
- หลักการกาหนดขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วย newborn
- ปัญหาด้านการใช้ยาที่พบบ่อยในผูป้ ่วย newborn
- กรณีศึกษาและการจัดการที่เหมาะสม

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
Review Session 3:
Psychiatrics, Community pharmacy, Infectious
08.30 – 09.30 น.
Role of pharmacists in recognition and treatment of depression in
primary care
อ.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภญ.ชนัฎธิดา เมืองคา สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
Outline:
- บทบาทเภสัชกรในการคัดกรอง ประเมินและรักษาผู้ป่วย depression ใน primary care
- หลักการเลือกใช้ยากลุม่ antidepressant รวมถึงแนวทางการติดตามประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562(ต่อ)
09.30 – 10.30 น.
Approach and management for hospitalized patients with unhealthy
alcohol use
ผศ.ดร.ภก.ทวนธน บุญลือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภญ.ชนัฎธิดา เมืองคา สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
Outline:
- บทบาทเภสัชกรในการคัดกรอง ประเมินและรักษาผู้ป่วยดื่มสุราทีม่ ภี าวะ alcohol
withdrawal syndrome ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการจัดการและติดตาม
หลังจาหน่าย
- ทราบแนวทางการใช้เครื่องมือประเมินการเกิดภาวะ alcohol withdrawal syndrome
- หลักการเลือกใช้ยา รวมถึงแนวทางการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย

10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Screening NCD and smoking cessation by community pharmacy
รศ.ดร.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Outline:
- ทราบและเข้าใจสถานการณ์ของ NCD และการบริโภคบุหรี่
- ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด NCD และการบริโภคบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชน
- การจัดการป้องกันและรักษา NCD และการสนับสนุนการหยุดบริโภคบุหรีโ่ ดยเภสัชกรชุมชน

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
Pharmacotherapy in asthma and COPD
รศ.ดร.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Outline:
- หลักการคัดกรอง ประเมิน และรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- กระบวนการติดตามการรักษาและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
- กรณีศึกษาและการจัดการที่เหมาะสม

14.00 – 15.00 น.

Role of hospital pharmacists in ASP: next step beyond DUE
อ.ดร.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ภก.นิรันดร์ จ่างคง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
Outline:
- ASP/DUE ในมุมมองของออกแบบระบบงานของสหวิชาชีพ
- ASP/DUE ในมิติของระบบยา
- ASP/DUE ในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าใจปัญหาของโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ
- บทบาทเภสัชกรใน ASP team และแบ่งปันประสบการณ์ในการร่วมงานกับ ASP team

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Sequential antimicrobial therapy: What pharmacists need to know?
รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Outline:
- หลักการปรับชนิดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น
โดยปรับเปลีย่ นเป็นยาต้านจุลชีพชนิดฉีด/รับประทานที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแคบลง
หรือปรับเปลี่ยนเป็นยาฉีด/รับประทานที่ผู้ป่วยสามารถรับยาใกล้บ้าน หรือใช้ยาเองที่บ้านได้
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**วิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียน ในทุกๆกรณี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 590 1877 , 02 590 2439

