แบบเสนอโครงการประชุมวิชาการ
1. หัวข้อจัดประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์
Improving clinical patients’ outcome by Standard Biologic Selection
2. องค์กรผู้จัดการประชุมวิชาการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล
และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา
เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา
รวมถึงการคัดเลือกยาทีม่ ีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่มีอัตราการเกิดค่อนข้างสูงในประเทศไทย
เป็นโรคที่มคี วามรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมของผู้ปว่ ย
โดยต้องได้รับการรักษาตามแนวทางและต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับโรค ยารักษา กลไกการออกฤทธิ์
และการบริหารยา มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความชำนาญ ทั้งนี้คุณภาพของยาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
ที่จะส่งผลกับผลการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ
ในหัวข้อ Improving clinical patients’ outcome by Standard Biologic Selection ขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิม่ พูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา การประเมินผลการรักษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธผลในการดูแลผู้ป่วย
และความสำคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาโดยการประยุกต์ใช้หลักการ Value Based Health Care
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและการรักษามาตรฐานทีด่ ีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และแนวทางในการรักษาโรค
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง Biological Product
และความสำคัญต่อผลการรักษาโรคมะเร็ง
4.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง ความสำคัญในการคัดเลือกยารักษาโรคมะเร็ง
และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและผลการรักษา
5. เป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
6. วิทยากร
(1) ภก.ผศ.ดร.สุภสั ร์ สุบงกช
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(3) ภก.ดุสิต สุภวัฒนาวงศ์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
(4) ผศ. ดร. นพ. บวรศม ลีระพันธ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15:00 - 16:30 น.
8. สถานที่ Online Platform
9. รูปแบบการประชุม การบรรยาย

10. หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
11. รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง …………….
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรูแ้ นวคิดไปปรับใช้และต่อยอดในการให้บริบาลเภสัชกรรมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีซึ่งอยู่บนพื้นฐานข
องจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรม
13. งบประมาณโครงการ งบประมาณดำเนินการจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดกำรประชุม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

14:45 - 15:00 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
Introduction : Why is biologic selection matter for
15:00 - 15:15 patients’ Outcome

ภก.ผศ.ดร.สุภสั ร์ สุบงกช

What is the most important element for biolologic
selection consideration to ensure patients’
outcome?
-Physician perspective
นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข และ
15:15 - 15:55 -Pharmacist perspective
ภก.ดุสิต สุภวัฒนาวงศ์
How should we integrate Value Based Health Care
15:55 - 16:15 concept in product selection process?

ผศ. ดร. นพ. บวรศม ลีระพันธ์

16:15 - 16:30 Panel Discussion

ภก.ผศ.ดร.สุภสั ร์ สุบงกช
นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข
ภก.ดุสิต สุภวัฒนาวงศ์ และ ผศ.
ดร. นพ. บวรศม ลีระพันธ์

16:30 เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

เนื้อหาการบรรยายโดยสังเขป
Introduction : Why is biologic selection matter for patients’ Outcome
โดย ภก.ผศ.ดร.สุภสั ร์ สุบงกช

-

โรคมะเร็งและแนวทางการรักษาในปัจจุบัน
บทบาทและความสำคัญของ Biological Product ต่อการรักษามะเร็ง
หลักการเลือก Biological Product

What is the most important element for biolologic selection consideration to ensure patients’
outcome? Physician perspective & Pharmacist perspective
โดย นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข และ ภก.ดุสิต สุภวัฒนาวงศ์
- แนวทางการวัดผลการรักษา (patient’s outcome) ของโรคมะเร็ง
- ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการรักษา
- การเลือกคัดเลือก Biological Product สำหรับรักษาโรคมะเร็ง
- ปัจจัยที่สำคัญในการเลือก Biological Product
How should we integrate Value Based Health Care concept in product selection process?
โดย ผศ. ดร. นพ. บวรศม ลีระพันธ์
- ทฤษฎี Value Based Hea;th Care และความสำคัญต่อการรักษาโรคมะเร็ง
- การประยุกต์ใช้ Value Based Health Care ในกระบวนการคัดเลือกยา

(ภญ.วรัญญู เล่งวิริยะกุล)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

