แบบเสนอโครงการประชุมวิชาการ
1. หัวข้อจัดประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “Ignite Quality to Safety Matter”
2. องค์กรผู้จัดการประชุมวิชาการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษามาตรฐานและเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ประชาชน
เภสัชกรผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
และจัดซื้อยาคุณภาพดีเข้าสูส่ ถานพยาบาล ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยามีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs) เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการใช้ยาในกลุ่ม NOACs
มีจำนวนมากขึ้น
และมีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกยาที่ได้คณ
ุ ภาพในการรักษาและผูป้ ่วยปลอดภัยจากการใช้ยาเข้าสูโ่ รงพยาบาล
ซึ่งมีองค์ความรู้และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ซับซ้อน
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาและคัดเลือกยาอย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ
และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Ignite Quality to Safety Matter” ขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิม่ พูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ เภสัชวิทยา
การพิจารณาเลือกใช้ในผู้ป่วยอย่างเหมาะสม สำหรับยากลุ่ม ยาในกลุ่ม NOACs แม้ผลการวิจยั ระบุว่ายากลุ่ม NOACs
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันการเกิด stoke และ systemic embolism ได้เทียบเท่าหรือดีกว่ายา
warfarin แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่เราต้องพิจารณายาเข้าสู่โรงพยาบาล ได้แก่
หัวข้อการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Drug Quality Control) จำเป็นจะต้องให้ความสนใจ เช่น
การคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับผลิตยา ระบบปฏิบตั ิที่ดีในห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice; GLP)
รวมไปถึงการศึกษาความคงตัวของยา (Stability study) ที่ช่วยให้เราได้รบั ยาที่มีคณ
ุ ภาพส่งมอบถึงมือผู้ป่วย
สุดท้ายหลังจากที่ยาจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดจำเป็นต้องมีระบบการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance; PV)
เพื่อเภสัชกรสามารถนำไปประยุกค์ใช้และสามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกยาและสามารถจัดซื้อยาต้านการแข็งตัวของเลือด
กลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในการรักษา
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุม่ ใหม่ชนิดรับประทาน
(NOACs)
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดซื้อ
กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs)
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าใจหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Drug
Quality Control) คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสำหรับผลิตยา ความคงตัวของยา (Stability
study) และ ระบบการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance; PV)
5. เป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน

6. วิทยากร
รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภก.ดุสติ ศุภวัฒนาวงศ์
หัวหน้าหน่วยจัดซื้อจัดหา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00-15:00 น.
8. สถานที่ Online Platform
9. รูปแบบการประชุม การบรรยาย
10. หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
11. รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง …………….
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรูแ้ นวคิดไปปรับใช้และต่อยอดในการให้บริบาลเภสัชกรรมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีซึ่งอยู่บนพื้นฐานข
องจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรม
13. งบประมาณโครงการ งบประมาณดำเนินการจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการประชุม
กำหนดการงานประชุมวิชาการ
“Ignite Quality to Safety Matter”
13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น. (Virtual Meeting)

12:45 -13.00 ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบ/พิธีเปิด
13.00 -13.50 Direct Oral Anticoagulants Use: Pharmacological and Practice Consideration
บรรยายโดย รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสวุ รรณ
13.50 – 14.40 Myths and Facts in Drug Quality Control
บรรยายโดย ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ และ
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
14.40 – 15.00 Pharmacovigilance: Safety Factor in Procurement Practice for Pharmaceutical Care
บรรยายโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์

เนื้อหาการบรรยายโดยสังเขป
Topic 1 : Direct Oral Anticoagulants Use: Pharmacological and Practice Consideration
บรรยายโดย รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสวุ รรณ
- ข้อบ่งใช้และเภสัชวิทยาของยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุม่ ใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs)
- กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs)
- ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs)
Topic 2: Myths and Facts in Drug Quality Control
บรรยายโดย ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ และ
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
-

หลักการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Drug Quality Control)
หลักการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสำหรับผลิตยา และความคงตัวของยา (Stability study)
สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของยา

Topic 3: Pharmacovigilance: Safety Factor in Procurement Practice for Pharmaceutical Care
บรรยายโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์
- หลักการดำเนินการ ระบบการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance; PV)
- ปัจจัยความปลอดภัยของยาที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกและจัดซื้อยา

(ภญ.วรัญญู เล่งวิริยะกุล)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

