การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจาปี พ.ศ. 2560
The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2017:
A Case-Based Approach in Kidney Disease Patients
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2003-2-000-011-11-2560 จานวน 17.00 หน่วยกิต
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เวลา

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิด

09.00 - 09.45 น.

Overview of immunosuppressive agents in อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
kidney transplantation
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

09.45 - 10.30 น.

How to assess kidney function in special รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
population.
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 - 10.45 น.

Coffee Break

10.45 - 11.30 น.

Acute Kidney Injury: Pathophysiology and its ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
management
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 - 12.15 น.

Drug induced nephrotoxicity: A case- based อ.ภญ.ศยามล สุขขา
approach
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15 - 13.15 น.

Lunch

13.15 -14.00 น.

Delaying progression of chronic kidney disease

14.00 - 15.00 น.

Case studies:
- Drug induced nephrotoxicity
- Chronic kidney disease

15.00 - 16.00 น.

Principles of PD and management of its อ.พญ.ศรินยา บุญเกิด
complications
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ เวลา 15.00 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม

อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ภญ.ศยามล สุขขา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

09.00 - 09.45 น.

Management of anemia in chronic kidney ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
disease
หน่วยไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

09.45 - 10.30 น.

Update on CKD-MBD

10.30 - 10.45 น.

Coffee Break

10.45 - 12.00 น.

Case studies: CKD complications I
- Anemia
- CKD-MBD

12.00 - 12.15 น.

Lunch แจกอาหารกล่องในห้องประชุม

12.15 - 13.00 น.

Luncheon symposium Takeda ““How can we delay CKD? Roles of L-T Type CCB”
by Assist. Prof. Sathit Kurathong, Vajira Hospital
Fluid therapy and electrolyte imbalance: รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา
focusing on water and sodium homeostasis
สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.00 - 13.45 น.

ศ.พญ.สินี ดิษฐบรรจง
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
น.ต.หญิง ภญ.กมลวรรณ อ่อนละมัย
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ภญ.รัชดา สุวรรณรัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.45 - 14.30 น.

Management of potassium and magnesium พ.ต.อ.นพ.พรเทพ ลีลาสงวน
disorders
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตารวจ

14.30 - 15.15 น.

Nutrition management in CKD

อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ์
สาขาวิชาโภชนวิทยา และชีวเคมีทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

15.15 - 16.00 น.

Case studies: Nutrition management in CKD

น.ส.กัลยา กาลสัมฤทธิ์
สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมายเหตุ เวลา 15.15 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

09.00 - 09.45 น.

Interpretation and assessment of kidney disease พ.ท.หญิง พญ.เนาวนิตย์ นาทา
related laboratory values and investigations
แผนกโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

09.45 - 10.45 น.

Basic concepts of glomerular diseases: What พ.ท.นพ.บัญชา สถิระพจน์
pharmacists should know
แผนกโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

10.45 - 11.00 น.
11.00 - 11.45 น.

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

11.45 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

Lunch
Panel Discussion:
ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
Drug dosing adjustment in patients with reduced คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
renal function
ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(Coffee Break: บริการอาหารว่างในห้องประชุม)
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาล
รามาธิบดี
ร.ต.อ.หญิง ภญ.พิรดา วงษ์พิรา
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตารวจ
ภญ.วันทนี อภิชนาพงศ์
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาล
รามาธิบดี
ภญ.อาทิตยา วงศาโรจน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หมายเหตุ เวลา 15.00 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม

