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การประชุมวิชาการ 

    เร่ือง Pharmacotherapy in Infectious Diseases คร้ังที่ 9 
Choose antimicrobials wisely to improve patient safety 

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมวิชาการ Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 9 ภายใต้
แนวคิด Choose antimicrobials wisely to improve patient safety ขึ้น เนื่องจากโรคติดเชื้อเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย พบได้บ่อยในทุกกลุ่มผู้ป่วย และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย มี
ระดับความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแก่ชีวิตได้ การรักษาโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ต้องอาศัยยาต้านจุลชีพ การพิจารณา
เลือกใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้องสมเหตุผล ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในระบบต่างๆ 
ส่งผลให้ลดปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยา ลดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ การมีเภสัชกรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อจะช่วยเพ่ิมคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล ภายใต้แนวคิดการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิผลสูงสุดส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย และช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะ
ปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ คุณสมบัติของยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ การเลือกใช้ยา
บ าบัดรักษาโรคติดเชื้ออย่างเหมาะสม ตลอดจนการติดตามประเมินผลการรักษาและความปลอดภัยจากการใช้ยา  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อย ปัญหาเชื้อ
จุลชีพดื้อยา การพิจารณาเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในการบ าบัดรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างสมเหตุผล ทันท่วงที และ
ปลอดภัย ท าให้ผู้ป่วยประชาชนชาวไทยมีสุขภาพท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ และการใช้ยาบ าบัดรักษาอย่างสมเหตุผล 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

รักษาโรคติดเชื้อ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

 
 
 



 

โครงการประชุมวิชาการ : Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 9 2 /6  

3. รูปแบบการประชุม 
การประชุม ประกอบด้วย การบรรยาย และอภิปรายกรณีศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์

จากคณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า) คณะเภสัชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสยาม) และสถาบันบ าราศนราดูร 

 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม 

เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 250 คน และนิสิตบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 คน  

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง          คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
6. วัน-เวลาและสถานที่จัดประชุม 

วันพุธที่ 15 - วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่าง         
สมเหตุผลและให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัย
จากการรักษาสูงสุด 

 
8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 

ผู้ร่วมประชุมที่เป็นเภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ประมาณ 18 หน่วยกิต 
 

9. การลงทะเบียน 
- ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-251-5086 หรือ e-mail: ce.pharm.chula@gmail.com           
โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 

 ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ท่านละ 4,000  บาท 
 ช าระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 255960  ท่านละ 4,500  บาท 

- หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่อาจารย์เภสัชกรประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติงาน แห่งละ
ไม่เกิน 1 ท่าน โดยต้องได้รับการตอบรับการอนุมัติจากหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพก่อน (กรุณาลงทะเบียนก่อนวันที่ 
27 ตุลาคม 2560) 

- คณาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสีย
ค่าลงทะเบียน ตามโควต้าที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร 
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10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โทรศัพท์: 0-2218-8283 
- ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท:์ 0-2218-8403 
 

11. ก าหนดการประชุมวิชาการ   
      - รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 1 

 
12. งบประมาณ 
      - รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2



เอกสารแนบหมายเลข 1 

 
การประชุมวิชาการ 

เร่ือง Pharmacotherapy in Infectious Diseases คร้ังที่ 9 
Choose antimicrobials wisely to improve patient safety 

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องราชเทวี  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08.00 - 08.30  ลงทะเบียนประชุม 
08.30 - 08.40 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ  

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
08.40 - 09.25 Update concepts of antimicrobial resistance 

and antimicrobial susceptibility testing with 
CLSI and EUCAST 2017 

รศ.ภก.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

09.25 - 10.10 New Antimicrobial Stewardship Standard: 
Evidence and Rationale from The joint 
Commission Announcement 

อ.ภก.แสง อุษยาพร 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.10 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 11.15 Clinical application of PK/PD to optimize 

antimicrobial dosing in pediatric patients 
อ.ภญ.โชตริัตน ์นครานุรักษ์  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11.15 - 12.00 Management of significant antifungal drug 
interactions in transplant patients  

ภก.อภิสิทธ์ิ ประวัง 
เภสัชกรประจ าบ้าน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน + บรรยายพิเศษ 
13.00 - 14.00 Current strategies to achieve therapeutic 

vancomycin levels in pediatric and adult 
patients 

รศ.ภก.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.00 - 15.00 Choosing wisely campaign to empiric 
antimicrobial therapy in ICU setting 

พ.อ.นพ.ธนะพันธ์  พิบูลย์บรรณกจิ  
กองอายุรกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.30 Strategies to optimize antimicrobials dosing 

in renal replacement therapy 
ผศ.ภก.ดร.วรีชัย ไชยจามร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

เวลา หัวข้อ  วิทยากร 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 
08.30 - 09.30 Update recommendations for value of 

pediatric and adult immunization 
ศ.นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร   
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9.30 - 10.30 Appropriate strategies for eradication of 
multidrug-resistant gram-negative bacterial 
infections 

ผศ.นพ.รุจภิาส สิริจตุภัทร 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 - 12.00 Appropriate antimicrobial treatment of 

bone and joint infections 
ผศ.ภญ.ดร.สุทธิพร  ภัทรชยากุล  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน และบรรยายพิเศษ 
13.00 - 14.00 Appropriate antimicrobial prophylaxis for 

prevention of surgical site infection 
ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบตัิ   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14.00 - 15.00 Update management of new HA-meningitis 
guideline 2017 

ผศ.พญ.กมลวรรณ จตุิวรกลุ  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.30 Update adult treatment guideline for drug-

susceptible and drug-resistant tuberculosis 
2017 

ผศ.นพ.ก าพล สุวรรณพิมลกุล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 
08.30 - 09.30 Update management of common HIV/AIDS-

related opportunistic infections 
ผศ.ภก.ดร.ชาญกจิ พุฒิเลอพงศ์   
คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.30 - 10.30 Current update on HIV/AIDS treatment 
guideline in 2017 

ภญ.รัชน ูเจริญพักตร ์
เภสัชกรประจ าบ้าน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง  
11.00 - 12.00 Avoiding common pitfalls in HIV/AIDs 

management: a case-based approach 
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ  
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ าราศนราดูร 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน + บรรยายพิเศษ 
13.00 - 14.00 Current management of complications 

associated with antiretroviral therapy 
ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจรญิ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.00 - 15.00 Update management of invasive fungal 
infections from IDSA and ESCMID guidelines 

รศ.นพ.เมธี ชยะกลุคีร ี
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.30 Clinical management of common infection 

pitfalls in organ transplant patients: a case-
based approach 

อ.นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธ์ิ  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 
 
 

 


