กำหนดกำรประชุมหัวหน้ ำงำนเภสัชกรรมกำรผลิตประจำปี 2561
วันที่ 1 - 2 สิงหำคม 2562
ณ โรงแรม Amara Bangkok ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหำนคร
รหัสกิจกรรมคือ 3003-2-000-003-08-2562
จำนวนหน่ วยกิตกำรศึกษำต่อเนื่ องฯ ทัง้ สิ้น 10.00 หน่ วยกิต
วันที่ 1 สิงหำคม 2562
08.00 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.

09.00 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.

12.15 - 13.00 น.
13.15 - 14.15 น.

14.15 – 15.15 น.

15.15 – 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
เปิ ดประชุม และบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การพัฒนางานเภสัชกรรมการผลิต”
โดย ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข
การบรรยาย เรือ่ ง “Updates in Nutrition Support for Critically ill Adult Patients
and case-based approach”
โดย พ.ท.นพ.เพชร วัชรสินธุ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า
พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ โรงพยาบาลอุดรธานี
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรือ่ ง “Updates in Nutrition Support for Neonates and case-based approach”
โดย พญ.ศิรนิ ุช ชมโท
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญ.สุชาอร แสงนิพนั ธ์กลู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยาย เรือ่ ง “Compounding TPN admixtures: What’s old and What’s new?”
โดย ภก.ธนิต วิรยิ ะธารากิจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภญ.ณัฐพร เถาลัดดา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การบรรยาย เรือ่ ง “Pharmaceutical aspects of parenteral nutrition: case-based
approach in drug addition to PN admixtures”
โดย ภก.นินท์ พลเรือง
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรือ่ ง “Service Plan Newborn/ความก้าวหน้าของการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาผลงานเชิงลึกของเภสัชกรเฉพาะทาง (ชนพ.)”
โดย ภญ.วรนัดดา ศรีสพุ รรณ กองบริหารการสาธารณสุข
ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รตั น์ โรงพยาบาลอุดรธานี
ภก.คมกฤช ศรีไสว
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่ 2 สิงหำคม 2562
09.00 – 10.30 น.

การบรรยาย เรือ่ ง “Impact and Role of Pharmacists in Parenteral Nutrition Therapy
For Pediatric & Adult patients”
โดย ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภญ.วันนิศา ดงใต้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.

การบรรยาย “Workshop on Case-based approach”
โดย ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภญ.วันนิศา ดงใต้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภก.นินท์ พลเรือง โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ

12.15 – 13.15 น.
13.15 - 14.45 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

ภญ.นีรชา พลอินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รกั ษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การอภิปราย เรือ่ ง “Basic principles and concepts of enteral nutrition in hospital
patients”
โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลอื ชา นักกาหนดอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พักรับประทานอาหารว่าง
การอภิปราย เรือ่ ง “เครือข่ายเภสัชกรเตรียมยา Recap: Q and A”
โดย คณะทางานพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรมการผลิต

