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หลักการและเหตุผล
โรคหืด (Asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease เรียกยอๆวา COPD) เปน
โรคเรื้อรังที่เปนปญหาทางสาธารณสุขของประเทศตางๆ ทั่วโลก และคาดวาปญหาจะมากขึ้นเนื่องจากจะมีประชากรสูงอายุมาก
ขึ้น มี การกํ าหนดแนวทางการรัก ษาโดย National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของสหรั ฐอเมริก ารว มกั บ
องคการอนามัยโลก (WHO) พัฒนา Global Initiative for Asthma (GINA) Guideline สําหรับโรคหืด และ GOLD guideline
สําหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งมีการปรับปรุงอยูเสมอ ทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผูปวยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงควรเพิ่มพูน
ความรูใหทันสมัย โดยเฉพาะเภสัชกร ซึ่งเปนบุคคลากรทางการแพทยที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการชวยทําใหการรักษาโรคหืด
และปอดอุดกั้นเรื้อรังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไดดวยการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ ใหความมั่นใจแกผูปวยวาจะไดรับ
ยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีการใชยาอยางสมเหตุสมผล (Rational use of drug) ควรมีองคความรูที่เพิ่มขึ้นในเชิงลึกและมี
ความเขาใจในกระบวนการดูแลผูปวยอยางเปนระบบ รวมทั้งเรียนรูโ รคที่เกี่ยวของในทางเดินหายใจอื่นๆ เชนโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจเพื่อดูแลผูปวยไดอยางครบถวน และตองมีพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของงานบริบาลเภสัชกรรมและการจัดการ
ความรูเพื่อนําไปสูการวิจัยเพื่อการพัฒนาการดูแลผูปวย ดังนั้น ในปพ.ศ. 2561 นี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
โดยกลุมเภสัชกรผูปฏิบัติงานในการดูแลผูปวยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแหงประเทศไทย จึงจัดใหมีการอบรมทางวิชาการเรื่อง
Essential Elements of Respiratory Care for Pharmacists ขึ้น เพื่อใหเภสัชกรผูเขารับการอบรมสามารถนําองคความรูที่
ไดรับไปพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคในระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการทบทวนบทบาทสถานการณของโรค ความกาวหนาของการรักษา และบทบาทของเภสัชกรในการบริบาล
ผูปวยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคในระบบทางเดินหายใจ
2. เพื่อทบทวนความรูที่จําเปนในการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง Allergic rhinitis ในผูปวยใน ผูปวย
นอก และผูปวยในภาวะฉุกเฉิน และทบทวนทักษะตลอดจนเพิ่มเติมความรูในการใชยาสูดและอุปกรณการสูด พนยา
แบบใหม รวมถึงความรูและทักษะในการเลิกบุหรี่ซึ่งมีผลตอโรคทางเดินหายใจ
3. เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรูในการดูแลผูปวยในระบบทางเดินหายใจในเชิงระบบในโรคหรืออาการที่เกี่ยวของ เชน
การติดเชื้อทางเดินหายใจที่กอใหเกิดภาวะกําเริบ
4. พัฒนาแนวคิดในเชิงพัฒนาคุณภาพในการบริบาลทางเภสัชกรรมของผูปวยในโรคระบบทางเดินหายใจ และการจัดการ
ความรูนําไปสูการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนางานตอไป
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วันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. สถานการณโรคและแนวโนมของโรคระบบทางเดินหายใจ
ความกาวหนาในการรักษา
09.30 - 10.15 น. Essential elements of pharmaceutical care in
respiratory diseases
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคทางเดินหายใจ
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. Essential for Allergic Rhinitis management
พยาธิกําเนิด แนวทางการรักษาโรค Allergic Rhinitis
ยาใหม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. Essential for asthma management
พยาธิกําเนิด แนวทางการรักษาโรคหืดในเด็กและผูใหญ
ยาใหม
14.30 - 16.00 น. Essential for COPD management
พยาธิกําเนิด แนวทางการรักษาโรค COPD ยาใหม
หมายเหตุ เวลา 14.30 น. เสริฟเบรคในหองประชุม

ภญ.ปยะวรรณ กุวลัยรัตน
โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร จ.ชุมพร
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.15 น. Ambulatory care management for asthma and
COPD and case study
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก และกรณีศึกษา
09.15 - 10.00 น. Implemented smoking cessation service for
pharmacists
การประยุกตการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยที่สูบบุหรี่
10.00 - 11.00 น. Acute and Critical care management for asthma
and COPD
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยที่มีอาการกําเริบ
11.00 - 11.45 น. Respiratory infection-induced exacerbation: from
prevention to treatment
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยที่มีอาการกําเริบจาก
การติดเชื้อ
11.45 - 12.15 น. บรรยายพิเศษ โดยบจก.เบอรริงเกอร แนเกลไฮม (ไทย)
เรื่อง “Bronchodilators: The first line drug in COPD
management Guidelines"
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.00 น. Continuity of care and quality improvement in
asthma and COPD
การดูแลตอเนื่องและการพัฒนาคุณภาพการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
14.00 - 15.00 น. Novel devices in respiratory care
รูปแบบผลิตภัณฑที่เภสัชกรควรทราบ
Pitfalls in inhalation
หลุมพรางของการใชยาชนิดสูดพน
15.00 - 15.45 น. R2R and interested research questions in
respiratory care
การดําเนินงานวิจัยในโรคระบบทางเดินหายใจ
15.45 น.
ปดประชุม
หมายเหตุ เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. เสริฟเบรคในหองประชุม
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รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ
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ภญ.พนมพร จันลออ
โรงพยาบาลบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
ภญ.ฌานี สโมสร
โรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแกน
อ.ภก.ปยะเมธ ดิลกธรสกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

