
การประชุมวิชาการออนไลน (Online) 
เรื่อง Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022  

วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2565  
รหัสการศึกษาตอเนื่อง 1014-2-000-003-07-2565 จํานวนหนวยกิต 11.25  หนวยกิต 

1. ช่ือโครงการ 
Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022 

2. ผูรับผิดชอบ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

3. หลักการและเหตุผล  
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุงเนนการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดําเนินการจัด
งานประชุมวิชาการกําหนดเปนประจําทุกป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมประชุม ท้ังเภสัชกร บุคลากรทาง
การแพทยอ่ืน ๆ รวมท้ังศิษยเกาของคณะฯ ไดมีองคความรูดานยาท่ีถูกตองและทันสมัย เพ่ือนําไปประยุกตใช
ในการทํางานและการดูแลผูปวย ณ สถานพยาบาลตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
  ปจจุบันองคความรูดานเภสัชบําบัดมีขอมูลเพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน ท้ังดานการรักษาโรคติดเชื้อ การรักษา
โรคจิตเวช การรักษาในโรคผิวหนัง การรักษาเบาหวาน การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน  เภสัชกร
ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีดูแลดานยา อาทิเชน ตรวจทานคําสั่งการใชยา การจายยา และใหคําแนะนําการใชยา 
นอกจากนี้แลวเภสัชกรมีบทบาทสําหรับการเฝาระวังและปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยกลุมตาง ๆ 
เพ่ือจุดมุงหมายคือทําใหเกิดประสิทธิภาพการรักษาท่ีดีและเกิดความปลอดภัยในการใชยา นอกจากนี้หัวขอ
บรรยายไดมีการพัฒนาและปรับปรุงมาจากขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุมของการจัดงานในปท่ีผานมา 
  ดวยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จึงไดจัดงานประชุมวิชาการในหัวขอ “Updated 
pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022” โดยมีเนื้อหาแบบบูรณา
การองคความรูท่ีเก่ียวของท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนระบบ แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปจจุบัน ทําใหการจัดงานประชุมวิชาการในปนี้เปนรูปแบบออนไลน 

 
4. วัตถุประสงค 

4.1 เขาใจหลักการพ้ืนฐานทางยา และการใชยาในโรคตาง ๆ  
4.2 สามารถนําความรูไปประยุกตใชและบูรณาการไดอยางเหมาะสม 

5. วันเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
5.1  วันพฤหัสบดีท่ี 21 - วันศุกรท่ี 22 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน (online) 
5.2  กําหนดการรับสมัครตั้งแตบัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2565 

6. รายละเอียดข้ันตอนการลงทะเบียน 
6.1 ลงทะเบียนออนไลนได 3 ชองทาง 
     6.1.1 website คณะเภสัชศาสตร มหาลัยสยาม ตามลิงค https://pharmacy.siam.edu/ 
     6.1.2 website ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร http://ccpe.pharmacycouncil.org 
 6.1.3 ลิงค https://forms.gle/AQ25uhPdw8zztqQs5 
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 6.1.4 สแกน QR Code    

 
 

6.2 หลังจากลงทะเบียนออนไลนสามารถชําระคาลงทะเบียนโดยโอนเงินเขาบัญชี “มหาวิทยาลัยสยาม-
การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร” หมายเลขบัญชี 005-8-09285-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขา
มหาวิทยาลัยสยาม 
     6.2.1 คาลงทะเบียน 

ระยะการลงทะเบียน และการชําระเงิน เภสัชกร/ บุคคลท่ัวไป ศิษยเกา 
ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 1,000 บาท ไมมีคาใชจาย 
21 มิถุนายน 2565 ถึง 10 กรกฎาคม 2565 1,500 บาท ไมมีคาใชจาย 

 หมายเหตุ:  1. ไมรับลงทะเบียนในวันท่ีจัดงานประชุม  2. ขอสงวนสิทธิการคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณ ี 
   3. ศิษยเการับจํานวนจํากัด 

 6.2.2 อนึ่ง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เขารวมประชุมไดโดยไมถือ
เปนวันลาเม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาและมีสิทธิเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตามสิทธิและตาม 
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 
6.3 หลังจากชําระคาลงทะเบียนแลว โปรดสงหลักฐานการชําระเงินมาท่ี email: 
siam.uconference@gmail.com หรือโทรสาร 02-868-6665 ทางผูจัดงานจะทําการตรวจสอบรายชื่อ 
และทานจะไดรับอีเมลตอบรับการลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบรายชื่อและสถานะของการชําระเงินไดใน
ระบบลงทะเบียนออนไลน (ทานจะไดรับใบเสร็จในวันงานประชุม) สําหรับลิงก (Link) การเขารวมประชุม
ทานจะไดรับทาง email กอนวันงาน 1 สัปดาห 
6.4 รายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอ คุณ บุญญาสิริ เท่ียงธรรม และอ.อุษาศิริ ศรีสกุล โทร. 02-867-8000 ตอ 
5401, 5416 หรือ 5331 

7. ผูเขารวมประชุม 
7.1 อาจารย/วิทยากร จํานวน   จํานวน 50 คน 
7.2 เภสัชกรและผูสนใจ  จํานวน 150 คน 
7.3 ศิษยเกา    จํานวน 100 คน 

 รวมท้ังหมด    จํานวน 300 คน 
8. กําหนดการงานประชุม ระบุหนา 3 และ 4 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ/เปาหมายผลผลิต 

9.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
     9.1.1 ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการและการจัดงานประชุมครั้งนี้ 
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9.2 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 9.2.1 ผูเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนเภสัชกรและผูสนใจ 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 ผูเขารวมประชุมเขาใจหลักการพ้ืนฐานทางยา และการใชยาในโรคตาง ๆ 
10.2 ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใชบูรณาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-15.45 น. 
เวลา หัวขอการประชุม วิทยากร 

8.00-8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30-8.45 น. พิธีเปดงานประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
8.45-9.30 น. การบูรณาการองคความรูเพ่ือนํามาปฏิบัติงานดาน

เภสัชกรรม 
ภญ. วิมล อนันตสกุลวัฒน  
 

Session 1 : The update pharmacotherapy in infectious diseases; The Era of Pandemic Covid-19 
9.30-10.15 น. Post covid-19 condition (Long covid-19) รท. คริส ฟูจิตนิรันดร 

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
10.15-10.30 น. พัก 
10.30-11.15 น. Updated COVID vaccine  ดร.ภญ. วิภาวี รอดจันทร 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
11.15-12.00 น. New drugs for COVID-19 

 
ผศ.ดร.ภญ. โชติรัตน นครานุรักษ 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.45 น. Herb for COVID1-19; What is the evidence? อ.ดร.ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
Session 2 : The RDU of common infectious diseases 

13.45-14.45 น. Updated pharmacotherapy of URI, UTI, 
infectious diarrhea  

อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซเงิน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

14.45-15.00 น. พัก 
Session 3: Psychiatric diseases 

15.00-15.45 น. Pharmacological approaches for improve 
medication adherence in patients with 
schizophrenia 

ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ เสถียรลัคนา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
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การประชุมวิชาการออนไลน (Online) เร่ือง 
Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 

2022 
 

วันศุกร ท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.45-16.00 น. 
เวลา หัวขอการประชุม วิทยากร 

8.30-8.45 น. ลงทะเบียน  
Session 4: Dermatology  

8.45-9.30 น. Common skin diseases  น.ท. พญ. ศรินยา จิตรวาณิช  
รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

9.30-10.15 น. Skin product selection in common skin 
diseases 

ผศ.ดร.ภญ. ศศิประภา ลิ้มศิริลักษณ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

10.15-10.30 น. พัก 
Session 5: Nephrology and Diabetes mellitus 

10.30-11.00 น. Pathophysiology of diabetic kidney disease
  

ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

11.00-11.45 น. Drug comparison of SGLT2 inhibitors  อ.ดร.ภก. วงศกร สุเชาวอินทร 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.45 น. Diabetes management in CKD รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
Session 6 : Critical care 

13.45-14.30 น. -Common incompatibility in ICU and 
management   
-Concept of incompatibility  

อ.ดร.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

Session 7 Cardiology and atherosclerosis 
14.30-15.15 น.  Optimal duration of dual antiplatelet 

therapy for coronary artery disease 
อ.ภญ. ปุณยวีร พืชสะกะ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

15.15-16.00 น.  Management of thrombosis in cancer อ.ดร.ภก. ทักษิณ จันทรสิงห 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
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