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หลักการและเหตุผล
โรคหอบหืด (Asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จัดเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึง่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 3 ของโลกในปี 2020 และ
จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การปรับ ปรุงแนวทางการรักษาโรคตาม
ความก้าวหน้า ทางวิทยาการ ตัวยาใหม่และนวัตกรรมของรูปแบบยาพ่นสูด ตลอดจนการพัฒนารูปแบบบริการ
เภสัชกรรมแบบทางไกล (Telepharmacy) ล้วนเป็นองค์ความรู้สำคัญที่เภสัชกรและทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหืด
และปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องทบทวนและศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2565 นี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยกลุ่มเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Asthma and COPD
Management Transformation in Post COVID Era ขึ ้ น เพื ่ อ ให้ เ ภสั ช กรผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ เ พิ ่ ม พู น
องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานผ่านกรณีศึกษา สามารถนำไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และโรคในระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุม
1. ได้รับทราบแนวนโยบาย ข้อมูลสถานการณ์ของโรค ความก้าวหน้าของการรักษา และบทบาทของเภสัชกร
ในการบริบาลผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคในระบบทางเดินหายใจ ครอบคลุมทั้งปฐมภูมิ จนถึง
ตติยภูมิ
2. ได้เรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง Allergic rhinitis ทั้ง
แนวทางการรักษาใหม่ ยาใหม่ (ตัวยาและนวัตกรรมของยาสูดพ่นรูปแบบใหม่) การให้คำแนะนำผู้ป่วยใน
การเลิกบุหรี่ และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
3. ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน Telepharmacy ที่ถูกต้อง เพื่อให้ การบริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ได้เรียนรู้แนวคิดเชิงพัฒนาคุณภาพในการบริบาลทางเภสัชกรรมของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และ
การจัดการความรูส้ ู่การพัฒนางานวิจัยต่อไป
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กำหนดการ
งานประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแห่งประเทศไทย ปี 2565
Asthma and COPD Management Transformation in Post COVID Era
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระรามเก้า กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2003-2-000-011-12-2565 จำนวน 9.50 หน่วยกิต
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
เวลา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.

Updated Guideline: COPD
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

10.00 – 10.45 น.

หัวข้อ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Essential Role of Clinical Pharmacists for Asthma/COPD management
ภญ.ศิริน เพ็ญภินันท์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.45 – 11.00 น.

Coffee Break

11.00 – 12.30 น.

Updated Guideline: Asthma and Allergic Rhinitis
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

12.30 – 13.30 น.

Lunch

13.30 – 14.30 น.

Smoking Cessation and Telepharmacy: New opportunity for Asthma/COPD
patients during COVID-19 pandemic
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม

14.30 – 15.15 น.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

COPD and Asthma in Primary Care
ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์

โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

15.15 – 15.30 น.

Coffee Break

15.30 – 16.15 น.

Inhalation Technique Knowledge and Skill: devices updated
ภญ.พนมพร จันละออ

16.15 – 17.00 น.

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

Outcomes from Practice through Research in Asthma and COPD Care
รศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
เวลา
08.30 – 09.00 น.

หัวข้อ
ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

Post and Long COVID-19: Implication for Pharmacists
นพ.พรอนันต์ โดมทอง

โรงพยาบาลขอนแก่น

10.30 – 10.45 น.

Coffee Break

10.45 – 12.00 น.

Workshop I (แบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายกรณีศึกษาร่วมกัน)
ทีมวิทยากร
ภญ.พนมพร จันละออ
ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์
ภญ.ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์
ภญ.เกศริน ชูปัญญาเลิศ
ผศ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์
รศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
ภญ.ฌานี สโมสร
ภก.เวสารัช จิตติวรรณ
ภญ.ศิริน เพ็ญภินันท์
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.00 – 12.15 น.

Lunch (แจกอาหารกล่องในห้องประชุม)

12.15 – 13.00 น.

บรรยายพิเศษ บจก.แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
Past, Current and Future Trends in Asthma Treatment
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นพ.พรอนันต์ โดมทอง
โรงพยาบาลขอนแก่น

13.00 – 15.00 น.

Workshop II (แบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายกรณีศึกษาร่วมกัน)

15.00 น.

ปิดประชุม รับประทานอาหารว่าง
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