
 
 

 
 
 

การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 
 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2022:  

Essential Knowledge for Kidney Disease Management 
วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบุหงา รร.โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระรามเก้า กรุงเทพฯ 
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  2003-2-000-008-11-2565  จำนวน 12.75 หน่วยกิต 

 

หลักการและเหตุผล 
 ภาวะไตเสื่อมและโรคไต พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรไทยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของ
ประเทศ ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงหน้าที่การทำงานของไตไว้ และบำบัด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้ การ
รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมจะชว่ยชะลอการเสื่อมของไตและเพิ่มคุณภาพชวีิตให้แก่ผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตาม
การรักษาโรคไตทั้งแบบเฉียบพลันและเรื ้อรัง ผู ้ป่วยมักจะได้รับยาหลายชนิดเพื ่อรักษาโรคร่วมต่าง  ๆ รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการทำงานของไต เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะซีด ภาวะความ
ผิดปกติของกระดูกและแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรับประทานยาปริมาณมาก ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมี
โอกาสเกิดปัญหาเนื่องจากการใช้ยาได้หลายประการ เช่น ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา , การเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างยา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้การรักษาไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั้นเภสัชกรจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทสำคัญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง
เหมาะสม และลดปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับการใช้ยา 

การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ จึงจัดขึ้นมุ่งหวังให้
เกิดการพัฒนาและสนับสนุนให้เภสัชกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อเป็นการทบทวนและให้ความรู ้ท ี ่จำเป ็นในการดูแลผู ้ป ่วยโรคไต ตลอดจนการจัดการโรคร่วม 
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การบำบัดทดแทนไต และการปรับขนาดยาให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง
ในกรณีต่าง ๆ  

2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต ส่งเสริมแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเร้ือรังแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไต 

3. เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานบรบิาลทาง
เภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

เวลา หัวข้อ               ผู้บรรยาย 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.15 น. 2021 Creatinine-Based Equation: the new 
equation to estimate GFR without race 

ศ.ดร.ภญ. สมฤทัย วัชราววิัฒน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.15 – 10.00 น. 
 

Myths and Facts about Herbal Use in CKD 
patients  
 

รศ.ดร.ภญ. มยุรี  ตั้งเกียรติกำจาย 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10.00 – 10.15 น. 
 

Coffee break 

10.15 – 11.00 น. I ron therapy in CKD  and hemodialysis 
patients 

ศ.ดร.พญ. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11.00 - 11.45 น. Updated issues on CKD-MBD and Thai CKD-
MBD guideline 

ศ.พญ. สินี ดิษฐบรรจง 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 

11.45 – 13.00 น.  Lunch  

13.00 – 13.45 น. Hypertension management in CKD: Old vs 
Novel Therapies 

อ.ดร.ภญ. อัญมณี ลาภมาก 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

13.45 – 14.30 น. Nutrition support in kidney disease: Core 
concepts for kidney pharmacists  

ผศ.ดร.ภญ. ดาราพร รุ้งพราย  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 14.30 – 15.15 น. Impact of Long COVID in CKD patients 

 
รศ.ดร.ภก. วชิัย สันติมาลีวรกุล 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15.15 – 15.30 น. Coffee break 
15.30 – 16.15 น. Novel Therapies on Diabetic Kidney 

Disease  
พ.ท. ศ. นพ. บัญชา สถิระพจน์ 
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

16.15 – 17.00 น. Prescription analysis: Essential points in 
CKD 

รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 



 
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 09.45 น. Currents concepts and approach to drug-
induced kidney disease 

ผศ.ภญ. ศยามล สุขขา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.45 – 10.30 น. Organ cross-talk: Cardio-renal syndromes  รศ.ดร.ภญ. พรวลัย บุญเมือง  
ผศ.ดร.ภญ. ดาราพร รุ้งพราย  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10.30 – 10.45 น. Coffee break 

10.45 – 11.30 น. Updated ISPD peritonitis guideline 2022  
 

พญ. ศรินยา บุญเกิด 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

11.30 – 12.15 Management s t ra teg ies  o f  common 
symptoms in advanced CKD 

นพ. อดิศร ปทุมารักษ์  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

12.15 – 13.00 น. Lunch 

13.00 – 13.45 น. Stepwise approach in pharmaceutical care 
in dialysis patients 

ภญ. วันทนี อภิชนาพงศ์ 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ภญ. รัชดา สวุรรณรัตน์ 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช  
 13.45 – 14.30 น. Pharmacist roles in kidney transplant 

patients 
ภก. รัชวัฒน์ พรมราช 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช 

14.30 – 14.45 น. Coffee break  

14.45 – 15.30 น. Infectious complications and management 
in KT patients 

ผศ.ภญ. ศยามล สุขขา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.30 – 16.15 น. Utilizing Telehealth in CKD management ดร.ภญ. ธีรยา มะยะกูล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


