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โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ครั้งที่ 30/2562  

เรื่อง   การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  
                            (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) 

ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (นิมมานเหมินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ชื่อโครงการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562  
    เรื่อง  การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  
    (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

หลักการและเหตุผล 

 เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยาให้บรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการฯ นี้ จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาล
เภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถท างานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรง และการ
พัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย 
จึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศไทย และส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การ
บริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in 
Cardiovascular Diseases) นี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้มี
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ความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และหน้าที่ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
สามารถน าความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์และงานวิจัยมาบูรณาการใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผนการให้
การบริบาลเพ่ือการบ าบัดรักษาด้วยยา ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ปลอดภัย   

เป้าหมาย/ผู้เข้าประชุม  รวมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย :- 
- เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอ่ืนที่สนใจ 
- คณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

1.  ให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งสามารถประเมินภาวะสุขภาพ 

    ของผู้ป่วยเบื้องต้นได้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยามาตรฐานส าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง 

    การปฏิบัติตัวระหว่างที่ใช้ยาดังกล่าว  

2.  น าข้อมูลเชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด   

3.  ประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและหน่วยงานต่างๆ  ในการจัดการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ 

    ในชุมชน 

4.  ริเริ่มและพัฒนาคุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในหน่วยงานโดยมีความ 
    สอดรับกับนโยบายด้านแผนการให้บริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้จากทฤษฎี ประสบการณ์ทางคลินิกและข้อมูล 
 เชิงประจักษ์  
  เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ (CPE-credit) ได้ประมาณ 29.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง และรหัสกิจกรรม คือ 1003-2-
000-021-07-2562 ทั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะต้องลงชื่อครบถ้วนทุกหัวข้อก าหนดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เภสัชกรมีความรู้  และทักษะเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วย ในเครือข่ายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ อีกทั้งเป็นความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดเป็นวิชาเลือกของหลักสูตรฯ  
แล ะ เป็ นหั ว ข้ อ เ ลื อ กส ร ร ทา ง เ ภสั ช ศ าส ตร์  ( Current/ special topics)  ส า ห รั บ คณะ เภสั ช ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้มีการลงทะเบียนวัดผล/ประเมินผล จะไม่สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ (CPE-credit) ได้ แต่จะสามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตของวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาโท สาขา
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เภสัชกรรมคลินิก สาขาการจัดการฯ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนับเป็นหัวข้อเลือกสรรทาง
เภสัชศาสตร์ (Current/special topics)ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ เท่านั้น 
   ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้ที่ต้องการให้นับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้เป็นหน่วยกิต
สะสมของหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก และเป็นหัวข้อเลือกสรรทางเภสัชศาสตร์ (Current/special 
topics)  ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการฯ จะต้องเข้ารับการประเมินตามที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 

สถานที่ด าเนินงาน     ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (นิมมานเหมินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ 

รูปแบบการประชุม    การบรรยาย การอภิปราย/ถกแถลง และซักถาม 

วิทยากร 
1. รศ. ดร. ภก. สรุกิจ นาฑีสุวรรณ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อ. ดร. ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล    สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. อ. ภก. ธนพัฒน์  ชัยะโสตถิ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. รศ. พญ. วรรณวรางค์  วงศ์เจริญ   สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. อ. ดร. ภก. พีรวัฒน์   จินาทองไทย   สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. อ. ภญ. วรธิมา   สีลวานิช  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. อ. ภญ. มันติวีร์   นิ่มวรพันธุ์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. ภก. วัชรพงศ์     พริกสี    สังกัด โรงพยาบาลชลบุรี 

9. ผศ. ดร. ภญ. พรวลัย  บุญเมือง   สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10. รศ. ดร. ภก. สรุะรอง   ชินวงศ์   สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11. ภก. กวิณ  ด้วงม ี  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

12. อ. ภญ. วิภารักษ์   บุญมาก   สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. อ. นพ. กฤษณ์    ลีมะสวัสดิ์   สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14. ภญ. พัชรินทร์   มิตรสันติสุข สังกัด โรงพยาบาลต ารวจ/มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. ผศ. ภก. วสันต์   กาติ๊บ  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16. อ. นพ. รังสฤษฎ์   กาญจนะวณิชย์   สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17. รศ. พญ. อรินทยา      พรหมินธิกุล   สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18. อ. ดร. ภญ. ชิดชนก     เรือนก้อน สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19. อ. ภญ. ปัทมวรรณ  โกสุมา  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

20. ผศ. ภญ. ภูขวัญ    อรุณมานะกุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21. รศ. นพ. ธีรภัทร     ยิ่งชนม์เจริญ   สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1.   ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถเพ่ิมพูนองค์ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้นเพ่ือรองรับกับ 
 การปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ ทักษะ และความม่ันใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน 
3.   ผู้ เข้าร่วมประชุมฯ สามารถเริ่มท างานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้และมี

ความสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยจากงานประจ าได้ 
วิธีการเข้าร่วมประชุมฯ 
 1  การสมัคร 
      ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Download ใบสมัคร และสมัครออนไลน์ได้ที่ 

       www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE  

....ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562…. 

2  การลงทะเบียน 
    ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมฯ คนละ 5,500.-บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมัครภายในวันที่  
  10 กรกฎาคม 2562 สมัครพร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนประชุมฯ ล่วงหน้า โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
  ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการโรคหัวใจ 
  และหลอดเลือด เลขที่บัญชี 521-0-64016-7 หากสมัครและช าระค่าลงทะเบียนหลังก าหนด  
  (หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) ค่าลงทะเบียน 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) 
    กรุณา scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หน่วยงานต้นสังกัดของ 
           ผู้สมัครที่ชัดเจนและน าเข้าระบบสมัครออนไลน์ได้ท่ี www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 
    นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก สาขาการจัดการเภสัชกรรมและ 
   สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ จะได้รับสิทธิลดหย่อน 
  ค่าลงทะเบียนฯ กึ่งหนึ่งของอัตราปกติ 
หมายเหตุ   ไม่รับช าระค่าลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ล่วงหน้าด้วย ดร๊าฟ เช็ค ไปรษณีย์ธนาณัต ิ
    ให้น าหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดง เพ่ือตรวจสอบและขอรับใบเสร็จรับเงินในวัน 

 ประชุมฯ (วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562) 
    ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และ 
     ตามระเบียบของทางราชการ 
    ผู้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ 

ยกเว้น ไม่จัดการประชุมฯ 
    กรณีท่ีผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ด้วยตนเอง สามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วม 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบ 
     ล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์ 
              ผู้เข้าประชุมฯ ที่ประสงค์จะส ารองห้องพัก โปรดติดต่อแจ้งการส ารองห้องพักได้โดยตรงกับ 
             โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (นิมมานเหมินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบฟอร์ม  
                       การจองห้องพักท่ีโรงแรมฯ ก าหนดให้ ซึ่งสามารถ Download  
                       เว็บไซด์ www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
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ก าหนดการ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งท่ี 30/2562 

เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  
(Excellent Pharmacy Practice In Cardiovascular Diseases) 

EPIC 2019 
ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (นิมมานเหมินทร์) CPE ประมาณ 30 หน่วยกิต 
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 - 08.45 น.   พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
    โดย  รศ. ดร. ภก. วิรัตน์   นิวัฒนนันท์ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Pharmaceutical care in Cardiovascular disease  
 08.45 - 09.45 น.   Pharmaceutical Care in Cardiovascular Diseases:  
    Roles of Pharmacists: Our Current Status and Future Perspectives   
   โดย รศ. ดร. ภก. สุรกิจ  นาฑีสุวรรณ 
Preventive Cardiology 
 09.45 - 10.45 น.   Pharmacists Intervention in Smoking Cessation:  
    How to Use Modern Medication and Roles of Herbal Medicine 
    โดย อ. ดร. ภก. กฤติน บัณฑิตานุกุล    
 10.45 - 11.00 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 11.00 - 12.00 น.  Management of Systemic Hypertension:  
    Updated Thai Guideline 2019 with Case Base Approach 
   โดย อ. ดร. ภก. กฤติน บัณฑิตานุกุล     
 12.00 - 13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.00 น.   Dyslipidemic Drugs:  When and How to Use for Primary Prevention 

and Secondary Prevention 
    โดย อ. ภก. ธนพัฒน์  ชัยะโสตถิ  
Atrial fibrillation  
 14.00 - 15.00 น.  Optional Treatments of Antithrombotic Agents for Triple therapy/ 

Dual therapy in Patients post PCI with Atrial fibrillation 
   โดย รศ. พญ. วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ   
 15.00 - 15.15 น.  พัก-รับประทานอาหารว่าง 
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 15.15 - 16.45 น.   Atrial Fibrillation Management and Therapeutic Application in Real  
 Practice    
 โดย    รศ. พญ. วรรณวรางค์  วงศ์เจริญ   

 
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 
Atherosclerotic Cardiovascular Diseases Part I 
เวลา 08.45 - 09.45 น.   Clinical Use and Comparison of Fibrinolytic Agents:  
    How to Use and How to Deal with Complications     
    โดย อ. ดร. ภก. พีรวัฒน์  จินาทองไทย    
 09.45 - 10.45 น.  Pharmaceutical Care in Acute Coronary Syndrome:  
    Experience from CCU, Maharaj Chiang Mai Hospital 
    โดย  อ. ภญ. วรธิมา สีลวานิช 
 10.45 - 11.00 น.   พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 11.00 - 12.00 น.  Parenteral Anticoagulation:  
    How to use Heparin, LMWH, Fondaparinux   
    โดย อ. ภญ. มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์   
 12.00 - 13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
Atherosclerotic Cardiovascular Diseases Part II 
 13.00 - 14.00 น.  Management of Bleeding from Anticoagulation and Antiplatelet  
    โดย ภก. วัชรพงศ์   พริกสี   
Oral Anticoagulation Therapy 
 14.00 - 15.00 น.   Practical Use of Novel Anticoagulants:  What Pharmacists need to 

know     
    โดย ผศ. ดร. ภญ. พรวลัย บุญเมือง    
 15.00 - 15.15 น.  พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 Diabetic Drugs in Cardiovascular Diseases  
 15.15 - 16.45 น.   The Roles of Newer Diabetic Drugs in Cardiovascular Diseases 
     โดย รศ. ดร. ภก. สุระรอง  ชินวงศ์   
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วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 
Drugs that may Induced Cardiovascular Complication 
เวลา 08.45 - 09.45 น.  Drugs that may Induced or Exacerbated Heart failure 
  โดย  ภก. กวิณ ด้วงมี 
 09.45 - 10.45 น. Non-Steroidal Anti-inflammatory agents (NSAIDs) in Cardiovascular 

Patients: The Balance between Risk and Benefit 
    โดย  ภก. วัชรพงศ์   พริกสี   
 10.45 - 11.00 น.   พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 11.00 - 12.00 น.  Drugs Induced Cardiac Arrhythmia  
    โดย   อ. ภญ. วิภารักษ์  บญุมาก   
 12.00 - 13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  
Cardiac Arrhythmia and Pharmacological Approach 
 13.00 - 14.30 น.  How to Approach Patients with Arrhythmia:  
    Case studies with Tachy-arrhythmia and Brady-arrhythmia  
    โดย  อ. นพ. กฤษณ์  ลีมะสวัสดิ์   
 14.30 - 14.45 น.   พัก-รับประทานอาหารว่าง   
 14.45 – 16.15 น.  Antiarrhythmic Drugs: The Practical Point for Pharmacists   
    โดย  ภญ. พัชรินทร์ มิตรสันติสุข 
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วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
Infective Endocarditis 
เวลา 08.45 - 09.45 น.   Infective Endocarditis: Antibiotics for Prophylaxis and Treatment 
    โดย  ผศ. ภก. วสันต์ กาติ๊บ 
Congenital Heart and Valvular Heart Diseases 
 09.45 - 10.45 น.  Congenital Heart Diseases: Clinical Pearls for Pharmacists  
    โดย    อ. นพ. รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์    
 10.45 - 11.00 น.   พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 11.00 - 12.00 น.  Understanding Valvular Heart Diseases :  
    How to Approach and Management  
    โดย    อ. นพ. รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์   
 12.00 - 13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
  Evidence Based Medicine: Clinical Appraisal  
 13.00 - 14.30 น.   How to Appraise Clinical Papers:  The Combination from Physician 

Point of View and Pharmacist Point of View  
    โดย รศ. พญ. อรินทยา      พรหมินธิกุล   
     อ. ดร. ภญ. ชิดชนก    เรือนก้อน 
     รศ. ดร. ภก. สรุะรอง   ชินวงศ์ 
 14.30 - 14.45 น.  พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 14.45 - 16.15 น.  The Pivotal Clinical Trials that Drive the Guidelines in 2019 
    โดย รศ. พญ. อรินทยา     พรหมินธิกุล   
     รศ. ดร. ภก. สรุะรอง   ชินวงศ์ 
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วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 
Heart Failure 2019:  
เวลา 08.45 - 09.45 น.  Pharmaceutical Care in ADHF:  
    Inotropic Agents, Diuretics and Vasodilators in Patients with Acute 

Decompensated Heart Failure (ADHF) 
    โดย อ. ภญ. ปัทมวรรณ โกสุมา 
 09.45 - 10.45 น.  Implement Guideline Directed Medical Therapy for Chronic Heart  
  Failure Patients: A Case Base Approach    
  โดย ผศ. ภญ. ภูขวัญ   อรุณมานะกุล  
 10.45 -11.00  พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 11.00 - 12.00 น.  Heart Failure with Atrial Fibrillation:  
    A Therapeutic Challenge of Our time     
    โดย รศ. นพ. ธีรภัทร    ยิ่งชนม์เจริญ   
 12.00 - 13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
Implement of Evidence Base in Cardiology 
 13.00 - 14.30 น.   A New Light in Cardiovascular Diseases Exclusive Summary of  
     New Land Mark Trials on 2019   
    โดย รศ. ดร. ภก. สุระรอง  ชินวงศ์   
 14.30 - 14.45 น.   พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 14.45 - 16.30 น.  Cases Discussion: Questions and Answers  
    โดย คณาจารย์  
 
 

 

 
 


