กำหนดกำรงำนประชุมวิชำกำร
เรื่อง “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561”
วันที่ 1 - 3 สิงหำคม 2561
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนำรำยณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง 2003-2-000-007-08-2561 จำนวน 19.50 หน่วยกิต
โรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย โรคติด
เชื้อเอชไอวีเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจาเป็นต้องได้รับยาต้านเอชไอวีไปตลอดชีวิต รวมทั้ง
มีโอกาสได้รับยาอีกหลายชนิดในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสด้วย จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบ
กับ ปั ญ หาจากการใช้ ย า อาทิเช่น อาการไม่พึ งประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัส ตั้งแต่เริ่มได้รับยาใน
ระยะแรกและรับติดต่อกันระยะยาว อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา รวมถึงปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาซึ่งจะส่งผลให้เชื้อเอชไอวีสามารถ
กลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสได้ค่อนข้างรวดเร็ว ส่วนวัณโรคแม้จะเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ป่วย
ต้องใช้ยา หลายชนิดร่วมกันเป็นระยะเวลานานอย่างน้อย 6 เดือน จึงทาให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากยา การกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคติด
เชื้อเอชไอวี นอกจากนั้น ผู้ป่ วยส่วนหนึ่ งอาจเป็นทั้ง 2 โรค และต้องใช้ยารักษาโรคร่วมกัน ทาให้ ผู้ ป่วยมี
โอกาสเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับยาที่ซับซ้อนมากขึ้น สืบเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมา และมีโครงการการเข้าถึงยา
ต้านไวรัสระดับชาติ และการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และการที่วัณโรคเป็นโรคที่มีการระบาดอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันจึงมีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส และยาต้าน
วัณโรคเป็นจานวนมาก ทาให้เภสัชกรมีโอกาสได้ปฏิบัติงานงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการดูแล
ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ดังนั้นสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยเภสัชกรผู้ดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (กลุ่ม PIPHATT) จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชบาบัดโรคติดเชื้อ
เอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจาปี 2561” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่
จาเป็นแก่เภสัชกรผู้ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยทัง้ 2 โรค
วัตถุประสงค์
เพื่อองค์ความรู้ในเรื่องโรคติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ โรคติดเชื้อฉวยโอกาส และวัณโรค โดยเฉพาะใน
ประเด็นของการติดตามใช้ยาต้านเอชไอวี และยาที่ใช้สาหรับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาต้านวัณโรคทั้งในแง่ของ
การใช้ป้องกันและรักษา ให้แก่เภสัชกรที่มีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
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กำหนดกำรงำนประชุมวิชำกำร
เรื่อง “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561”
วันที่ 1 - 3 สิงหำคม 2561
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนำรำยณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง 2003-2-000-007-08-2561 จำนวน 19.50 หน่วยกิต
วันพุธที่ 1 สิงหำคม 2561
เวลำ
เนื้อหำ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. ประธำนกลุม่ กล่ำวเปิดงำนประชุม
08.45-10.45 น. Pharmacotherapy for Adult HIV infection and AIDS
ภก.อรรณพ หิรัญดิษฐ์
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
10.45-11.00 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
11.00-12.00 น. Guidelines for the use of anti-retroviral agents in PMTCT
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
12.00-13.00 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.00 น. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic of anti-retroviral agents
อ.ภญ.จันทิมำ ชูรัศมี
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
14.00-15.30 น. Management options of adverse drug reaction in in antiretroviral and antituberculosis therapy
อ.ดร.ภญ.ศิริกำนต์ ศรีโสภำ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
15.30-17.00 น. Management options of drug-drug interaction in antiretroviral and antituberculosis
อ.ดร.ภก.โอฬำริก อะสุพล
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
หมำยเหตุ เวลำ 15.30 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม
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วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหำคม 2561
เวลำ
เนื้อหำ
08.30-10.30 น. Opportunistic Infections and Immune Reconstitution Inflammatory
Syndrome (IRIS) in Adult AIDS Patients
ผศ.ดร.ภก.ชำญกิจ พุฒิเลอพงศ์ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
10.30-10.45 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
10.45-12.00 น. Pharmacotherapy of anti-tuberculosis
รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมำลีวรกุล
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
12.00-13.00 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.30 น. Update anti-tuberculosis guideline
น.พ.เจริญ ชูโชติถำวร
สถำบันโรคทรวงอก กรมกำรแพทย์
14.30-15.30 น. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic of anti- tuberculosis agents
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณำ สนธิสมบัติ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
15.30-16.30 น. Use of ARV for HIV prevention (PEP, PrEP)
ผศ.ดร.ภญ. สุทธิพร ภัทรชยำกุล คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
หมำยเหตุ เวลำ 14.30 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม

วันศุกร์ที่ 3 สิงหำคม 2561
เวลำ
เนื้อหำ
08.30-10.30 น. Treatment Failure and Anti-retroviral Resistance
ภก.อรรณพ หิรัญดิษฐ์
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
10.30-10.45 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
10.45-11.45 น. Pharmacotherapy of anti-tuberculosis therapy in pediatrics
อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
11.45-12.45 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.45-14.00 น. Pharmacotherapy of antiretroviral therapy in pediatrics
ภก.ปริทัศน์ สุขสนำน
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ จ.สงขลำ
14.00-15.30 น. Strategy for Measurement and Improving Adherence to Anti- retroviral and
Anti tuberculosis Therapy
รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมำลีวรกุล คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
15.30 น.
ปิดประชุม และรับประทำนอำหำรว่ำง
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