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เอกสารแนบหมายเลข 1 

 
(ร่าง) ก าหนดการประชุม 

การประชุมวชิาการ  เร่ือง Evolving Therapies for Cancers: A Pharmacy Perspective 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ ารุงศิลป์ 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

09.15 – 09.45 น. Paradigm shift in cancer treatment รศ. นพ. ดร.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ ์
09.45 – 10.45 น. New targeted therapy ผศ. นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล 
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. mAbs: Pharmacokinetics and dynamics ผศ. ภญ. ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. Cores of clinical pharmacy practice in 

oncology 
ผศ. ภญ. ดร.ณัฏฐดา อารีเปีย่ม 

14.00 – 14.45 น. Nutritional support in cancer patients ผศ. ภญ. ดร.ทิพวรรณ ศริิเฑยีรทอง 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 15.45 น. Cannabis: species, active substances, and 

pharmacological effects 
รศ. ภญ. ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง 

15.45 – 16.45 น. Personalized medicine อ. ภญ. ดร.วราลี ยอดสรุางค ์
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วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
09.00 – 10.00 น. BMT and HSC transplant care and 

management : roles of pharmacists 
อ. พญ. จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ 

10.00 – 10.45 น. Cellular Therapy: A novel tool for cancer 
management 

อ. นพ. กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. Immune checkpoint blockade: guideline 

and ADR management 
อ. ภญ. ดร.ลักขณา สุวรรณน้อย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. The pharmacist’s role in quality of life in 

cancer patients 
รศ. ภญ. ดร. พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 

14.00 – 14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.20 – 15.45 น. Panel discussion: Conducting research in 

hospital 
รศ. ภก. ดร.ปิติ จันทร์วรโชต ิ
 

15.45 – 16.00 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ 
โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรุีย์ เจยีรณ์มงคล 
      หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา 

 


