Bumrungrad Personnel Development and Training Center Co., Ltd.
รายละเอียดหล ักสูตร Oncology Pharmacotherapy
ื
่
ชอภาษาไทย
เภสัชบำบัดโรคมะเร็ง
ื่ ภาษาอ ังกฤษ
ชอ
Oncology Pharmacotherapy
รห ัสหล ักสูตร
PHD012
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ฝ่ ำยกำรเรียนรู ้ทำงคลินก
ิ บริษัทศูนย์พัฒนำและฝึ กอบรมบุคลำกรบำรุงรำษฎร์ จำกัด
หล ักการและเหตุผล/ทีม
่ า
โรคมะเร็งเป็ นสำเหตุกำรตำยอันดับต ้นของโลก และเป็ นเป็ นปั ญหำสำธำรณสุขสำคัญในปั จจุบน
ั
กำรรักษำ
โรคมะเร็งมีวธิ รี ักษำโดยทั่วไป ได ้แก่ กำรผ่ำตัด รังสีรักษำ และกำรให ้ยำเคมีบำบัด และมีวธิ ก
ี ำรรักษำเฉพำะสำหรับ
ผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองหรือมีข ้อบ่งชีใ้ นกำรรักษำ เช่น กำรปลูกถ่ำยไขกระดูกเป็ นต ้น ยำเคมีบำบัดจัดเป็ นกลุม
่ ยำทีม
่ ค
ี วำม
่ งสูงหรือ High alert drugs เนือ
เสีย
่ งจำกมีควำมเป็ นพิษต่อผู ้ป่ วยมำกแม ้จะใช ้ในขนำดรักษำ ทำให ้ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยำมี
่ งต่อกำรเกิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์จำกกำรใช ้ยำ ดังนัน
โอกำสเสีย
้ กำรใช ้ยำเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทำนจำเป็ นต ้องมี
เข ้ำใจถึงข ้อบ่งใช ้ ประสิทธิภำพทีจ
่ ะได ้รับ ตลอดจนอำกำรไม่พงึ ประสงค์ทอ
ี่ ำจเกิดขึน
้ เพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยสำมำรถใช ้ยำเพือ
่ ให ้
ได ้รับประสิทธิผลและควำมปลอดภัยสูงสุดในกำรรักษำ บทบำทของเภสัชกรในกำรให ้บริบำลทำงเภสัชกรรมในปั จจุบน
ั
้
ไม่ได ้มีเพียงแต่กำรเตรียมยำเคมีบำบัดด ้วยเทคนิคปรำศจำกเชือ
แต่ยังเป็ นกำรร่วมให ้กำรดูแลผู ้ป่ วยร่วมกับสหสำขำ
วิชำชีพเพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยได ้ใช ้ยำอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยและเป็ นทีย
่ อมรับของสหสำขำวิชำชีพมำกยิง่ ขึน
้
่ เนลเป็ นโรงพยำบำลระดับตติยภูม ิ
โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์
อินเตอร์เนชัน
ซึง่ รองรับผู ้ป่ วยทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศเป็ นจำนวนมำก โดยรับผู ้ป่ วยนอกเฉลีย
่ 3,000 คนต่อวัน และรับผู ้ป่ วยในเฉลีย
่ 400-500 คนต่อวันให ้กำร
ดูแลและวำงแผนกำรรักษำผู ้ป่ วยโดยเน ้นกำรดูแลผู ้ป่ วยเป็ นทีมแบบสหสำขำวิชำชีพ (multidisciplinary care) เพือ
่
่ วชำญจำกหลำกหลำยสำขำและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทม
ประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ป่ วย
ประกอบด ้วยแพทย์ผู ้เชีย
ี่ ค
ี วำม
่ วชำญด ้ำนโรคมะเร็ง
เชีย
ฝ่ ำยเภสัชกรรมได ้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญดังกล่ำวจึงได ้จัดให ้มีกำรอบรม
เพิม
่ พูนควำมรู ้และทักษะในควำมรู ้
ทำงเภสัชบำบัดด ้ำนโรคมะเร็งสำหรับเภสัชกรในทุกๆ ปี เพือ
่ ให ้เภสัชกรสำมำรถเข ้ำใจเกีย
่ วกับโรคมะเร็ง มำตรฐำนกำร
รักษำในปั จจุบน
ั
ทัง้ กำรให ้ยำเคมีบำบัดและยำทีอ
่ อกฤทธิพ
์ ุ่งเป้ ำ เสริมควำมรู ้ทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั
สำมำรถทีจ
่ ะประยุกต์ใช ้
่ ำรทำงำนของพนั กงำนได ้อย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยต่อผู ้ป่ วยสูงสุด
ควำมรู ้ทำงเภสัชบำบัด นำไปสูก

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร

1. อธิบำยปั จจัยเสีย่ ง พยำธิกำเนิด พยำธิสรีรวิทยำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำกำรและอำกำรแสดง ค่ำทำง

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรเพือ
่ ใช ้ในกำรประเมินผลกำรรักษำและกำรพยำกรณ์โรคในผู ้ป่ วยมะเร็งชนิดต่ำงๆ ทีพ
่ บได ้บ่อย
้ใหญ่
้ตรง
ได ้แก่ มะเร็งลำไส
และไส
มะเร็งเต ้ำนม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมน้ ำเหลือง (Lymphoma) มะเร็งเม็ด
เลือดขำว (CML, CLL), มะเร็งระบบทำงเดินปั สสำวะ US Policy Regulation and Patient Report Outcome

Assessment และ Pharmacogenomics in Oncology

2. สำมำรถบอกถึงกำรรักษำด ้วยยำทีเ่ หมำะสมของโรคมะเร็งชนิดต่ำงๆ ได ้ (โดยเฉพำะยำทีเ่ พิง่ ได ้รับกำรอนุมัต ิ
จำก US FDA 2017-2018)
3. สำมำรถบอกถึงปั ญหำในกำรใช ้ยำ (Drug related problems, DRPs) และแนวทำงในกำรป้ องกันและแก ้ปั ญหำ
(Supportive Cares) รวมทัง้ กำรให ้คำแนะนำเพือ่ ให ้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดจำกกำรใช ้ยำรักษำโรคมะเร็งและ
มีผลเสียน ้อยทีส
่ ด
ุ

4. สำมำรถให ้คำแนะนำเพือ่ กำรสร ้ำงเสริมสุขภำพในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งหรือคำแนะนำสำหรับกำรคัดกรองโรคมะเร็ง
ได ้

รูปแบบการประชุม
 การบรรยาย

การอภิปราย

ปฏิบ ัติการ

อืน
่ ๆ โปรดระบุ .................................................................................
ั
ระยะเวลาในการอบรม: 1.5 ชว่ ั โมง ในแต่ละเรือ
่ ง เรือ
่ งละ 2 ครงต่
ั้ อเดือน (ซา้ ก ัน) เพือ
่ ให้เภสชกรทุ
กคนที่
้ และเคมีบาบ ัดได้เข้าร ับการอบรมทุกคน ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง
ทางานในหน่วยเตรียมผสมยาปราศจากเชือ
ก.ย. 2562

1

Bumrungrad Personnel Development and Training Center Co., Ltd.
กลุม
่ เป้าหมาย / ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
้ Pharmacy- IV
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม: เภสัชกร ประจำหน่วยเคมีบำบัดและเตรียมผสมยำปรำศจำกเชือ

admixture and Oncology Services ฝ่ ำยเภสัชกรรม และเภสัชกรอืน
่ ๆ ทีส
่ นใจ โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ อินเตอร์
่ แนล จำนวน 10 ท่ำน และเภสัชกร บุคลำกรภำยนอกทีส
เนชัน
่ นใจ จำนวน 10 ท่ำน (ลงทะเบียนโดยไม่เสีย
ค่ำใช ้จ่ำย)

ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้ร ับ
1.
ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมได ้รับควำมรู ้ควำมเข ้ำใจเกีย
่ วกับควำมรู ้พืน
้ ฐำนเกีย
่ วกับโรคมะเร็ง และเภสัชวิทยำ
2.
3.
4.

พืน
้ ฐำนของยำรักษำมะเร็ง
สำมำรถให ้ควำมรู ้หรือให ้คำปรึกษำผู ้ป่ วยมะเร็งและผู ้ดูแลเกีย
่ วกับโรค และ ยำทีใ่ ช ้ในกำรรักษำโรคมะเร็ง
ได ้
สำมำรถระบุ และป้ องกันผลไม่พงึ ประสงค์จำกยำเคมีบำบัดและยำทีอ
่ อกฤทธิพ
์ ุ่งเป้ ำทีอ
่ ำจเกิดขึน
้ ระหว่ำง
กำรรักษำได ้
สำมำรถบ่งชี้ ประเมิน และให ้คำแนะนำแนวทำงกำรรักษำด ้วยยำทีเ่ หมำะสมในกำรจัดกำรผลแทรกซ ้อน
จำกกำรรักษำด ้วยยำเคมีบำบัดและยำทีอ
่ อกฤทธิพ
์ ุ่งเป้ ำในกำรรักษำโรคมะเร็งพีพ
่ บบ่อยได ้

กาหนดการประชุมวิชาการ / การอบรม และ รายละเอียดของแต่ละห ัวข้อ และ ว ัน-เวลา และสถานทีจ
่ ัด
ประชุม

1.

เรือ
่ ง
มะเร็งระบบทำงเดินปั สสำวะ (Bladder, Renal Cell
Carcinoma and Testicular cancer and)
วิทยากร: ภญ. นิรชร คูชลธารา BCOP
Senior Manager, Pharmaceutical Admixture and
Compounding Services
้ หาโดยย่อ
เนือ
1. Ethiology/Pathogenesis
2. Classification/ Staging
3. Patient-specific treatment
4. Supportive care and monitoring plan
5. Short term and long term treatment goal

วันที่ /เวลำ

สถำนที่

2 October 2019
05:00– 06:30 PM
Meeting Room Horizon
Cancer Center
้ 3
อำคำร BI Hospital ชัน
3 October 2019
05:00– 06:30 PM
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