กำหนดการ
งานประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังปีพ.ศ.2563
TPAC 2020: Now and Future in Respiratory Management
วันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2003-2-000-001-01-2563 จำนวน 14.75 หน่วยกิต
เวลา
หัวข้อบรรยาย/วิทยากร
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 Pharmacotherapy in Asthma, Allergic rhinitis and COPD
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. Opening Ceremony โดยประธานกลุ่ม TPAC
ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์
โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร จ.ชุมพร
09.00-10.30 น. Updates in COPD management
แนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วย COPD ตาม GOLD 2020 Guideline
รศ.ดร.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.30-10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45-11.30 น. บรรยายพิเศษ โดยบจก.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย)
FIT All COPD Management with Effective Inhaler Device
ผศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.30-12.45 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.45-14.00 น. Updates in asthma management
แนวทางการรักษาผู้ป่วย Asthma ตาม GINA 2020 Guideline
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00-15.00 น. Updates in allergic rhinitis management
แนวทางการรักษาผู้ป่วย allergic rhinitis ตาม ARIA 2018 update
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.00 น. Seamless asthma and COPD care
แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเชื่อมโยงการรักษาจาก
สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิแบบไร้รอยต่อ
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 Pharmaceutical care and cases approach
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. Pharmacist’s role and case-based approach: Ambulatory and community care
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในชุมชนและที่มา
รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก พร้อมกรณีศึกษา
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00-10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.15-11.45 น. Pharmacist’s role and case-based approach: Inpatient and critical care
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยวิกฤติ พร้อมกรณีศึกษา
ภญ.ศิริน เพ็ญภินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.45-12.45 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.45-14.00 น. RDU in respiratory diseases: National policy driven
“การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตัวชี้วัดในการบริบาล
รวมถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริการสุขภาพเครือข่าย (Service plan) ”
ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์
โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร
14.00-14.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.15-15.15 น. Cannabis in respiratory care: Pharmacology review and Pharmaceutical care
ทบทวนเภสัชวิทยาของกัญชาและผลการประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ โดยคลินิกกัญชา โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผศ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภญ.พนมพร จันละออ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
15.15-16.00 น. Strategy for improving adherence in asthma and COPD
แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย asthma, allergic rhinitis และ
COPD พร้อมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 E-smoking influence, Research, devices and inhalation technique
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. E-smoking: How big is the problem and where do we go?
สถานการณ์การบริโภคบุหรี่ไฟฟ้า ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และบทบาทของบุคลากร
ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้
นพ.พรอนันต์ โดมทอง
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10.00-10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น. Aerosol therapy 2020 era
“ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
อันได้แก่ soft mist inhaler, breezhaler, steam inhaler, Ellipta, breath-actuated
inhaler และ Duaklir Genuair”
ภญ.พนมพร จันละออ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
11.15-12.00 น. Inhalation: Moving beyond defect?
นำเสนอปัญหาและหลุมพรางที่เกิดขึ้นในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และ
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาโดยเภสัชกรอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษา
ภญ.ฌานี สโมสร
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. Essential Elements for Practitioner ทบทวนและเรียนรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์
แบ่งเป็น 4 ฐาน ใช้เวลาฐานละ 30 นาที
ฐานที่ 1 MDI/SMI and spacer
ภญ.ฌานี สโมสร, ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์
ฐานที่ 2 DPI
ภญ.ศิริน เพ็ญภินันท์, ภญ.ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์
ฐานที่ 3 PICO/peak flow meter รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม, ภญ.พนมพร จันละออ
ฐานที่ 4 R2R development
ผศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล,
ผศ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์
15.00 น.
ปิดประชุม และรับประทานอาหารว่าง

