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หลักการและเหตุผล
ภาวะไตเสื่อมและโรคไต พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรไทยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญยิ่งของประเทศ
ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงหน้าที่การทางานของไตไว้ และบาบัดภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตามการรักษาโรคไตทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยมักจะได้รับยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคร่วมต่างๆ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความบกพร่องในการทางานของไต เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะซีด ภาวะความผิดปกติของกระดูกและแร่ธาตุต่างๆ เป็น
ต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรับประทานยาปริมาณมาก ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีโอกาสเกิดปัญหาเนื่องจากการใช้ยาได้หลาย
ประการ เช่น ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา, การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้การรักษาไม่
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั้นเภสัชกรจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยโรคไต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องเหมาะสม และลดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจาปี พ.ศ. 2562 นี้ จึงจัดขึ้นมุ่งหวังให้เกิด
การพัฒนาและสนับสนุนให้เภสัชกรสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และนาไปสู่การปฏิบัติงานจริงในการบริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคไตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการทบทวนและให้ความรู้ที่จาเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนการจัดการโรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น การบาบัดทดแทนไต และการปรับขนาดยาให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องในกรณีต่างๆ
2. เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานบริบ าลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต ส่งเสริมแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไต
3. เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยโรคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา
หัวข้อ
ผู้บรรยาย
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
Kidney disease: The basics
08.30 – 09.15 น. Understanding acute kidney injury and ผศ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
chronic kidney disease.
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทลัยศิลปากร
09.15 – 10.00 น. Basic laboratory tests for chronic kidney อ.พญ.สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์
disease management
สาขาวิชาโรคไต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10.00 – 10.15 น. Coffee break
Treatment options for kidney disease patients: Medication and RRT
10.15 – 10.45 น. Iron therapy in CKD
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
หน่วยไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
10.45 – 11.15 น. ESA therapy in CKD: a brief overview
รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวฒ
ั น์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15 - 12.00 น. Antidiabetic agents used in chronic kidney ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค
disease
สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.00 – 13.00 น. Lunch

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา
หัวข้อ
13.00 – 13.45 น. Antihypertensive agents used in chronic
kidney disease

ผู้บรรยาย
ภญ.บุศยา กุลบุศย์
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.45 – 14.30 น. Drugs for cardiovascular disease prevention อ.ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
in chronic kidney disease patients
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.30 – 15.15 น. Phosphate binders and vitamin D for CKD- ผศ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
MBD treatment
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.15 – 15.30 น. Coffee break
15.30 – 16.15 น. Options for end-stage renal disease ภญ.วันทนี อภิชนาพงศ์
management: Focus on renal replacement งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม
therapy
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา
หัวข้อ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. Herbal use in kidney disease

10.00 – 10.15 น. Coffee break
10.15 – 11.00 น. Drug-induced kidney disease

ผู้บรรยาย
ดร.ภญ.พิมพ์พิมล ตันสกุล
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นครินทร์
อ.ภญ.ศยามล สุขขา
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prescription analysis
11.00 – 11.45 น. Overview of immunosuppressive agents in ผศ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
kidney transplantation
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.45 – 13.00 น. Lunch

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา
หัวข้อ
13.00 – 13.30 น. Drug dosing adjustment in CKD

ผู้บรรยาย
ภญ.พรเพ็ญ ลือวิทวัส
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

13.30 – 14.00 น. Drug dosing adjustment in RRT

ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
14.00 – 14.45 น. Common drug interactions in kidney ภญ.วรรณิดา ใจสมคม
diseases
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ
14.45 – 15.00 น. Coffee break
15.00 – 15.30 น. Digital solution for kidney disease ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล
management
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.30 – 16.00 น. Cas e s tudy in kidney dis eas e and ภญ.นัทธมน เดชประภัสสร
conclusion
ภญ.พรชนก สายเชื้อ
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

