
กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (ออนไลน์) 
“Precision Medicine from Research to Clinical Implementations” (Online conference) 

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
08.00-08.30 ลงทะเบียน 

08.30-09.30 พิธีเปิด 
• กล่าวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม  

      ศ.ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     • กล่าวเปิดงาน โดย นายกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 

09.30-10.30 ปาฐกถาเกียรติยศ (Chiravat Sadavongvivad’ s memorial lecture) 
“Integrating Genomics Medicine into Healthcare” 
ศ.นพ.วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง/ชมวิดิทัศน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์แม่นยำ 

 
10.45-11.45 

Plenary Lecture 1 
“Evaluation of pharmacokinetics and efficacy of immune checkpoint inhibitors ~ lessons from 
animal tumor models” 
Assoc. Prof. Hiroto Hatakeyama, 
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University, Japan 
(Under collaboration between The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand and The 
Japanese Society for the study of Xenobiotics (JSSX)) 

11.45-12.15 
พิธีมอบรางวัลและนำเสนอผลงาน “รางวัลนักเภสชัวิทยาดีเด่น ประจำปี 2563” 
จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 

12.15-13.00 Lunch Symposium 1 (GenePlus) 
Precision medicine initiative: From science to clinical outcome 
วิทยากร: Kevin Lin, Microarray Product Manager/South East Asia, Thermo Fisher Scientific 

Symposium 1:   Pharmacogenomics from research to clinical and healthcare policy implementation 
(13.00-14.00)     ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.นนทญา นาคคำ ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13.00-13.20 
 
13.20-13.40 
 
13.40-14.00 

• Pharmacogenomics of severe cutaneous adverse drug reactions and their implementation  
in healthcare system policy 
 วิทยากร: ศ.ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
• Pharmacogenomics Thailand: Research and clinical implementations 
 วิทยากร: รศ.ดร.ชลภัทร  สุขเกษม ภาควิชาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
• Clinical pharmacogenomics: Application in transplantation  
 วิทยากร: ผศ.พญ.ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล ภาควชิาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

14.00-15.15 Poster presentation (online presentation) 



15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง/ชมวิดิทัศน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์แม่นยำ 

Symposium 2:  Precision medicine in cancer therapy 
(15.30-16.30)    ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ.ดร.ศริญญา คงเพชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

15.30-15.50 
 
 
15.50-16.10 
 
 
16.10-16.30 
 
 

• Precision medicine and innovative treatment for cancer 
 (Dependency of cholangiocarcinoma on cyclin D-dependent kinase activity) 
 วิทยากร: รศ.ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย ภาควชิาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
• Targetable fusion genes in cancers: the NGS approach for precision diagnosis and 

treatment 
 วิทยากร: ผศ.ดร.ศริญญา  คงเพชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
• Precision oncology in clinical practice 
 วิทยากร: ผศ.พญ.เอ้ือมแข  สุขประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

16.30-17.30 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย (เรียกประชุมครั้งที่ 1) 

 
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.00 Plenary Lecture 2 

“Translating Discoveries to Clinical Applications in Treating Asian Lymphoma – From bench 
to bedside and back ” 
Dr. Ong Choon Kiat, National Cancer Centre, Singapore 

10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง/ ชมวิดิทัศน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์แม่นยำ 

Symposium 3:   Nutraceuticals and personalized lifestyle medicine  
(10.30-12.00)     ผู้ดำเนินการอภิปราย: ศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

10.30-11.00 
 
 
11.00-11.30 
 
11.30-12.00 

• Doctor’s concept of patient care and the principles of personalized nutrition and/or    
personalized nutraceuticals 

 วิทยากร: นพ.ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์ รพ.กรุงเทพพัทยา ชลบุรี 
• Nutraceuticals targeting gut microbiota for precision medicine 
 วิทยากร: ผศ.ดร.สยาม  ภพลือชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
• Rice as an example of a personalized lifestyle medicine for NCDs 
 วิทยากร: ศ.ดร.จนิตนา  สัตยาศัย ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

12.00-13.30 Lunch Symposium 2 (Greater Pharma) 
Mite vaccine: from research to clinical practice 
วิทยากร: ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ  ธรณินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
           รศ.ดร.นพ.พงศกร  ตันติลิปิกร ภาควชิา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล     

มหาวิทยาลยัมหิดล 



Symposium 4:    COVID-19 current status and future perspectives 
(13.30-14.30)     ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.นนทญา นาคคำ ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

13.30-13.50 
 
13.50-14.10 
 
14.10-14.30 

• Virology and immunology in SARS-CoV2 
วิทยากร: ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
• Pharmacological treatment of COVID-19 
วิทยากร: ดร.นนทญา นาคคำ ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
• Current status of COVID-19 vaccine development  
วิทยากร: ดร.สมชัยยา สุริฉันท์ สถาบนัวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม  

14.30-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง/ชมวิดิทัศน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์แม่นยำ 

Symposium 5:   Redox signaling as therapeutic target for oxidant ridden diseases 
(15.00-16.00)     ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ.ดร.เอ้ือมเดือน ประวาฬ ภาควชิาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15.00-15.20 
 
15.20-15.40 
 
15.40-16.00 

• Modulation of metabolic cellular sensor as a strategy in tumor suppression    
  วิทยากร: รศ.ดร.เอ้ือมเดือน  ประวาฬ ภาควิชาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• The role of antioxidant defense in a precision approach against skin aging 
  วิทยากร: รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ  พานชิ ภาควชิาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
•  Ferroptosis and development of lipid radical inhibitors for diseases with lipid oxidation 
   วิทยากร: รศ.ดร.นพวรรณ  ภู่มาลา มอลาเลส ภาควชิาเภสชัวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

16.00-16.30  พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย และพิธีปิดการประชมุ 

16.30-17.30 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  
(เรียกประชุมคร้ังที่ 2 ในกรณีทีก่ารประชุมคร้ังที่ 1 สมาชิกฯ เข้าร่วม ไม่ครบองค์ประชุม) 

 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  

08.30-09.00     ลงทะเบียน  

09.00-12.00 อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านเภสัชวิทยา 
รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท และ ศ.ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล ภาควิชาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และหัวหน้าภาควิชาเภสัชวทิยา มหาวทิยาลัยตา่ง ๆ ร่วมอภิปราย 
 
(หัวข้อน้ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 


