การประชุมวิ ชาการกลุ่มเภสัชกรผูด้ แู ลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจาปี พ.ศ. 2561
The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2018:
Expanding Pharmacist Roles in the Management of Kidney Disease
วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิ จกรรมการศึกษาต่ อเนื่ องทางเภสัชศาสตร์ 2003-2-000-010-010-2561 จำนวน 17.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะไตเสื่อมและโรคไต พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรไทยและเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขทีส่ าคัญยิง่ ของ
ประเทศ ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงหน้าที่การทางานของไตไว้ และบาบัด
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะโรคไตเรือ้ รังซึง่ เป็ นภาวะทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
การรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสมจะช่ว ยชะลอการเสื่อมของไตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แ ก่ผู้ป่ วยได้
อย่างไรก็ตามการรักษาโรคไตทัง้ แบบเฉียบพลันและเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยมักจะได้รบั ยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคร่วมต่างๆ
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากความบกพร่องในการทางานของไต เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะซีด ภาวะ
ความผิดปกติของกระดูกและแร่ธาตุต่างๆ เป็ นต้น ส่งผลให้ผปู้ ่ วยต้องรับประทานยาปริมาณมาก ดังนัน้ ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
จึงมีโอกาสเกิดปั ญหาเนื่องจากการใช้ยาได้หลายประการ เช่น ปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา, การเกิดอันตร
กิรยิ าระหว่างยา เป็ นต้น ซึง่ อาจส่งผลให้การรักษาไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายทีต่ อ้ งการได้ ดังนัน้ เภสัชกรจึง
เป็ นผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไต ทัง้ นี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่าง
ต่อเนื่อง ถูกต้องเหมาะสม และลดปั ญหาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการใช้ยา
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผูด้ แู ลผูป้ ่ วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจาปี พ.ศ. 2561 นี้ จึงจัดขึน้ มุง่ หวัง
ให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนให้เภสัชกรสามารถนาองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้และนาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านจริงในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยโรคไตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และเป็ นทีย่ อมรับต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ อันจะเป็ นประโยชน์
ในการเพิม่ คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการทบทวนและให้ความรูท้ ่จี าเป็ นในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตประเภทต่างๆ ได้แก่
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง การชะลอการเสื่อมของไต ตลอดจนการจัดการ
โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ การบาบัดทดแทนไต และการปรับขนาดยาให้แก่ผปู้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
ไตบกพร่องในกรณีต่างๆ
2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบตั งิ านบริบ าลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยโรคไต ส่งเสริมแนวคิดในการดูแลผูป้ ่ วย
โรคไตเรือ้ รังแบบสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผูป้ ่ วยโรคไต
3. เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถนาองค์ความรู้ และทักษะการแก้ปัญหาจากกรณีศกึ ษา
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยโรคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรประชุมวิชำกำรกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2561
The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2018:
Expanding Pharmacist Roles in the Management of Kidney Disease
วันที่ 10 – 12 ตุลำคม 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนำรำยณ์ สีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องทำงเภสัชศำสตร์ 2003-2-000-010-010-2561 จำนวน 17.25 หน่วยกิต
วันพุธที่ 10 ตุลำคม 2561
เวลำ

หัวข้อ

ผู้บรรยำย

08.30 – 08.45 น.

พิธีเปิด

08.45 – 09.45 น.

Basic concepts and management of glomerular อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
diseases
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

09.45 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.

Coffee Break
Acute kidney injury: Pathophysiology and its ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
management
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 11.45 น.

Drug induced kidney disorders: Theory versus อ.ดร.ภญ.ศยามล สุขขา
reality
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.45 – 12.45 น.

Lunch

12.45 – 13.45 น.

Case studies in Drug induced kidney disorders:
Theory versus reality
• Drug induced acid-base disorders
• Drug induced electrolyte imbalance

13.45 – 14.45 น.

Chronic kidney disease – Mineral and bone อ.พญ.ไกรวิพร เกียรติสุนทร
disorders
สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

14.45 – 15.00 น.

Coffee Break

15.00 – 16.00 น.

Principles of peritoneal dialysis and
management of its complications

อ.ดร.ภญ.ศยามล สุขขา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภญ.วันทนี อภิชนาพงศ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ.พญ.ศรินยา บุญเกิด
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลำคม 2561
เวลำ

หัวข้อ

ผู้บรรยำย

09.00 – 10.00 น.

Management of anemia in CKD

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 11.15 น.

Coffee Break
Principles of hemodialysis and management of its อ.นพ.อาคม นงนุช
complications
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

11.15 – 12.15 น.

Case studies in CKD
• Iron therapy/EPO therapy
• Phosphate binders/Vitamin D/Calcimimetics

12.15 – 13.15 น.

Lunch

13.15 – 14.15 น.

Overview of immunosuppressive agents in kidney รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
transplantation
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.15 – 15.30 น.

Case studies in TDM
• CNIs levels monitoring
• Drug interactions of immunosuppressive
agents in KT

15.30 – 16.00 น.

Pharmacists involved CKD clinic: Concepts and วิทยากรกรรมการกลุ่ม T-RPG
interactive session

หมำยเหตุ: เวลำ 15.30 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
หน่วยไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภญ.พรเพ็ญ ลือวิทวัส
กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ภญ.กนกวรรณ เวธน์ภาคิน
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภญ.ธีรดา สุสมบูรณ์
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภญ.กุลวดี ชูชะเอม
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันศุกร์ที่ 12 ตุลำคม 2561
เวลำ

หัวข้อ

ผู้บรรยำย

09.00 – 10.00 น.

Fluid therapy and electrolyte imbalance: รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา
focusing on water and sodium homeostasis
สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.00 – 10.15 น.

Coffee Break

10.15 – 11.15 น.

Organ crosstalk: Cardiorenal syndrome

ผศ.ดร.ภญ.พรวลัย บุญเมือง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภญ.บุศยา กุลบุศย์
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

11.15 – 12.15 น.

CKD multidisciplinary team:
How to start and maintain the service

นพ.สกานต์ บุนนาค
หน่วยไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ร.อ.นที หลีกชั่ว
หน่วยเภสัชกรรมคลินิก กองเภสัชกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
น.ท.หญิง รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ
ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
น.ส.กัลยา กาลสัมฤทธิ์
สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.

Lunch
Drug dosing adjustment in patients with
reduced renal function: Focusing on
antimicrobials

14.15 – 16.00 น.

Case studies:
ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
Drug dosing adjustment in patients with reduced คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
renal function: Focusing on antimicrobials
ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภญ.วันทนี อภิชนาพงศ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภญ.อาทิตยา วงศาโรจน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หมำยเหตุ: เวลำ 15.00 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม

ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

