โครงการประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรโดยเครือขาย 7 สถาบัน
ครั้งที่ 4 ประจําป 2562
ชื่อโครงการ

การประชุ ม วิ ช าการการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งทางเภสั ช ศาสตร โ ดยเครื อ ข า ย 7 สถาบั น
ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2562 เรื่อง “Global Standard Control for High Quality
Generic Medicines”

ลักษณะโครงการ เปนโครงการยอยภายใตโครงการหลักโครงการพัฒนาระบบและการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (Developing CPE system and Activities
Management for CPE) รหัสโครงการ 630032(แผนงานประจํา) ซึ่งมีบรรจุในแผน
ปฏิบัติการ (กลยุทธ) ประจําปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ

คณะเภสั ช ศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม , คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ,
ฝายเภสัช กรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชีย งใหม , กลุมงานเภสัช กรรม โรงพยาบาล
นครพิงค, กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม, ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม, กลุมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย และบริษัท โนวารตีส
(ประเทศไทย)จํากัด แผนกธุรกิจแซนดอส

หลักการและเหตุผล
ยาเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการรั กษาความเจ็บ ปว ย การบําบัด บรรเทาอาการ เชน อาการปวด
หรืออาการไมสบายอันเนื่องมาจากการดําเนินโรคตางๆ รวมถึงการกําจัดสาเหตุของโรค และปองกันโรคแทรก
ซอน เชน ยารักษาโรคลมชัก ยาลดระดับไขมันในเลือด เปนตน ยามีทั้งคุณและโทษในตัวเอง จึงตองมีความ
ระมัดระวังในการใชยา ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดและใหไดรับโทษนอยที่สุดจากการใชยา และเนื่องจาก
โรคแตละโรคนั้นสามารถเลือกใชยารักษาโรคไดหลายประเภท หลายกลุม อีกทั้งยามีความแตกตางกันในเรื่อง
กลไกการออกฤทธิ์ อาการขางเคียง การแพยา ความเหมาะสมกับสภาวะรางกายของผูปวย เชน ผูปวยเปนเด็ก
เปนโรคตับ เปนโรคไต หรือแมแตยาชื่อสามัญเดียวกันยังมีราคาจําหนายที่แตกตางกันและมีหลายชื่อการคา
ดั ง นั้ น การคั ด เลื อ กยา กระบวนการคั ด สรร จั ด หายา จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ร ะบบการคั ด เลื อ กยาที่ เ หมาะสม
คํานึงถึงประโยชนในการนํามาใชรักษาผูปวย อาการไมพึงประสงค พิษของยา มีคุณภาพ ความคุมคา ประสิทธิผล
และราคาที่ใชในการรักษา ซึ่งจะสงผลตอการตอบสนองและตอการรักษาของผูปวยไดมากขึ้น
เภสั ช กรเป น บุ ค ลลากรทางการแพทย ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในขบวนการคั ด เลื อ กยา
การใหคําปรึกษา แนะนําการใชยาแกผูปวย การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ วา ยาแตละรายการควร
มีคุณลักษณะเฉพาะอยางไรโดยอางอิงหลักวิชาการ เนื่องจากเวชภัณฑที่ผลิตจากแตละแหลงผลิต (บริษัท) อาจมี
วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่แตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพการรักษา ดังนั้น เภสัชกรจึงควรตองคนควา
ติดตามขอมูลขาวสาร ความรู ความเขาใจในแนวทางดานการใชยาใหมๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลพิจารณากําหนด
หลักเกณฑกระบวนการคัดเลือก จัดหายา ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ผูปวยไดรับประโยชนจากการใชยารวมถึงมี
ความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
จากหลั ก การและเหตุ ต ามที่ ก ล า วในข า งต น คณะเภสั ช ศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ไดรวมมือกับหนวยงานวิชาการและองคกรวิชาชีพพันธมิตรเครือขาย ไดแก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ
ฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค กลุมงานคุมครอง
ผู บ ริ โ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม ชมรมเภสั ช กรจั ง หวั ด เชี ย งใหม

และกลุมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย จัดใหมีการประชุมวิชาการตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สําหรับเภสัชกร หัวขอ
Global Standard Control for High Quality Generic Medicines ขึ้น เพื่อสงเสริมใหเภสัชกรผูประกอบ
วิช าชี พทางเภสั ช กรรมได มีการพั ฒ นาความรู สามารถนําองคความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูน องคความรูของผูเขารวมประชุ มฯ เกี่ยวกับการเลือกยาของโรงพยาบาล และการอัพเดทแนว
ทางการรักษาใหมลาสุดของภาวะไขมันผิดปกติ (dyslipidemia)
2. เพื่อใหเภสัชกรนําความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู ใหเกิดประโยชนตอไป
3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็นและประสบการณ ระหวางวิทยากรและเภสัชกรผูเขารวมประชุมฯ
ทุกสาขาอาชีพ
กลุมเปาหมาย เภสัชกรผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในรานยา/โรงพยาบาล และนักศึกษาเภสัชศาสตร ในเขต
ภาคเหนือ จํานวนประมาณ 100-120 คน
ระยะเวลา

วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สถานที่

ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

วิทยากร
1. รศ. พญ. อรินทยา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก. บดินทร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก. วรสิทธิ์
4. ดร. ภก. อนุตรา
5. อาจารย ภญ. เรวดี

พรหมินธิกุล
ติวสุวรรณ
วงศสุทธิเลิศ
ฆังตระกูล
เจนรวมจิต

ระหวางเวลา 08.00 -15.00 น.

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รูปแบบการประชุม

การบรรยาย/ตอบขอซักถาม

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

เทากับ 5.5 หนวยคะแนน

รหัสกิจกรรม

1003-2-000-027-11-2562

ประโยชนที่ไดรับ

ผูเขารวมประชุมฯ สามารถนําความรูที่ไดไปใชปฏิบัติงานภายในองคกร
และสามารถใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูมารับบริการไดอยางถูกตอง

งบประมาณการดําเนินการ

บริ ษัท โนวารตี ส (ประเทศไทย) จํากัด แผนกธุร กิ จ แซนดอส สนั บ สนุ น
งบประมาณในการดําเนินการจัดประชุม วิชาการฯ ครั้งนี้ ตลอดการประชุมฯ

กําหนดการ

การประชุมวิชาการการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 4 ประจําป 2562
เรื่อง “Global Standard Control for High Quality Generic Medicines”
วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ระหวางเวลา 08.45 -15.00 น.
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562

Time
08.00–08.15
08.15–08.30
08.30–10.00

10.00–11.00
11.00–12.00

12.00–13.00
13.00–15.00

15.00

Topic
Registration
กลาวถึงที่มาและความสําคัญของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย นพ. ชัยวัฒน บํารุงกิจ
Faculty of Medicine Chiangmai University
การบรรยาย เรื่อง “Outlook on COA assessment for Quality Medicine”
โดย ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกร ดร.บดินทร ติวสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกร ดร.วรสิทธิ์ วงศสุทธิเลิศ
Faculty of Pharmacy, Chulalongkorn University
การบรรยาย เรื่อง “Procurement from Theory to Practice”
โดย ภญ. ดร.อนุตรา ฆังตระกูล
Pharmacy department, Chiangmai University
การบรรยาย เรื่อง “Pharmacotherapy Review of Epilepsy: Spotlight on a
Novel Antiepileptic Drug”
โดย อาจารย ภญ. เรวดี เจนรวมจิต
Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University
Lunch
การบรรยาย เรื่อง ESC Guideline 2019 on Lipid Control Advocate
“Lower is Better” for Cholesterol Levels
โดย รองศาสตร .พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล
Division of Cardiology, Department of Internal Medicine,
Faculty of Medicine Chiangmai University
Closing Remark

หมายเหตุ : เวลาตามกําหนดการประชุมวิชาการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บริการอาหารวางและเครื่องดื่มในที่ประชุมฯ

