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การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
เรื่ อง “ความดันโลหิ ตสูง: สิ่ งที่น่ารู ้และต้องรู ้”
หลักการและเหตุผล
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญของประชากรทัว่ โลก มีอตั ราการเสี ยชีวิตประมาณ 7.5 ล้าน
คน มีผปู ้ ่ วยด้วยโรคนี้ เกือบ 1 พันล้านคนทัว่ โลก คาดว่าในปี 2568 จะมีความชุ กของผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นเป็ น 1.56 พันล้าน
คน สาหรับสถานการณ์ ในประเทศไทย โรคความดันโลหิ ตสู งยังคงเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญเช่ นกัน เห็ นได้จาก
ความชุกของโรคในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีการเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคนในปี 2552 เป็ น 13 ล้านคนในปี 2557 และ
เกือบครึ่ งหนึ่ งไม่ทราบว่าตนเองกาลังเผชิ ญกับภาวะของโรคความดันโลหิ ตสู ง จานวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
เกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็ นเกือบ 6 ล้านคนในปี 2561 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ
จานวนผูป้ ่ วย จานวนจาก 5,186 คนในปี 2556 เป็ น 8,525 คน ในปี 2563 มีการประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งมากถึงเกือบ 80,000 ล้านบาท
ต่อปี ต่อจานวนผูป้ ่ วยประมาณการ 10 ล้านคน
โรคความดันโลหิ ตสู ง มีสาเหตุสาคัญมาจากพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การรับประทานอาหาร
ที่มี ปริ มาณโซเดียมสู ง (เช่ น ปลาร้ า บะหมี่ก่ ึ งสาเร็ จรู ป และเครื่ องดื่ มเกลื อแร่ เป็ นต้น) การสู บบุหรี่ การขาดออก
กาลังกาย การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การมีภาวะอ้วน การมีภาวะเครี ยดสะสม การดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
ประกอบกับ อายุที่มากขึ้น รวมถึงการมีพ่อ แม่ หรื อญาติพี่นอ้ งสายตรงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ น
ส่ งผลให้มีโอกาส ต่อการเกิดโรคนี้ มากขึ้น หากมีภาวะความดันโลหิ ตสู ง เป็ นระยะเวลานานแล้วไม่ได้รับการรักษา
จะแสดงอาการปวดศีรษะ ใจสั่น ตาพร่ ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียน สับสน หายใจลาบาก หัวใจเต้นผิดปกติ หากมีภาวะ
ความดันโลหิ ตสู งแล้วไม่สามารถควบคุ มระดับความดันได้ เป็ นเวลานาน จะส่ งผลให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ
ได้แก่ หลอดเลื อดแดงในตาเสื่ อม อาจทาให้มีเลื อดออกที่จอตา ทาให้ประสาทตาเสื่ อม ตามัว หรื อตาบอดได้ โรค
หลอดเลือดหัวใจ เกิ ดจากหัวใจทางานหนักขึ้น ทาให้ผนังหัวใจหนาตัว และถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทาให้เกิดหัวใจ
โต และหัวใจวายในที่สุด โรคหลอดเลือดสมอง เกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ ตัน หรื อแตก ทาให้เป็ นอัมพฤกษ์
อัมพาต โรคไตเรื้ อรัง เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ทาให้เกิดไตวาย ได้อาจรุ นแรงถึงขั้นทาให้เสี ยชีวติ ได้
โครงการสมาร์ ทดิสเพนซารี ภายใต้สมาคมผูป้ ระกอบการร้านยารวมใจไทย (ชมรมร้านยายยาแห่ งประเทศ
ไทย) ได้เล็งเห็นถึ งปั ญหาเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่มกั พบได้ในชุ มชน รวมถึ งร้านยาจัดว่า เป็ นสถานบริ การ
ปฐมภูมิ ซึ่ งอยู่ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยในชุ มชนทัว่ ประเทศมากที่สุด มีโอกาสพบเจอจากการคัดกรองโรคที่ ผูป้ ่ วยเดินมา
ปรึ กษาด้วยโรคอื่นๆ จานวนมาก จึงมีแนวคิดในการเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู งให้กบั เภสัชกร
ร้านยาเพื่อสามารถดูแลสุ ขภาพ ติดตามการใช้ยา และส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วยในชุ มชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้อง ใช้ยาได้ถูกต้องตรงตามแนวปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน
บนพื้นฐานของการปฏิบตั ิงานจริ งที่พบได้บ่อยในหน้าร้านยา ทาให้เภสัชกรสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมัน่ ใจ และ
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สามารถให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ งานต่างๆ ตามโครงการที่สภาเภสัชกรรมได้ดาเนิ นงานไว้ โดยสื่ อสารกับ
สมาชิกผ่านแพลตฟอร์ มเฟซบุ๊คและยูทูป ตามนโยบาย New Normal เพื่อป้ องกันการระบาดของเชื้ อ COVID-19ใน
ปัจจุบนั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงคาจากัดความ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคความดันโลหิ ตสู ง การแบ่งชนิ ดของโรคความดันโลหิ ต
สู ง พยาธิ สภาพของโรค และปั จจัยเสี่ ยงในการเกิดโรค รวมถึงหลักในการประเมินความเสี่ ยงและความ
รุ นแรงของโรค
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการรักษาทั้งแบบที่ใช้ยา ข้อปฏิบตั ิติดตามการใช้ยา และไม่ใช้ยา เพื่อให้คาแนะนา
แก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษา เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั สาหรับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งแก่ประชาชน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คาสาคัญ (Key Words)
โรคความดันโลหิตสู ง การวินิจฉัย พยาธิสภาพ ปัจจัยเสี่ ยง การรักษา การติดตามการใช้ยา แนวทาง
ปฏิบตั ิงาน
แพลตฟอร์ ม
Live ผ่าน Facebook เพจ SMART LIFE THAILAND
ผู้เข้ าร่ วมประชุ มกลุ่มเป้ าหมาย
เภสัชกรผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาและสาขาอื่นๆ จานวนประมาณ 1,000-1,500คน
แหล่งทีม่ าของงบประมาณ
วันที่ 26 สิ งหาคม 2563 เวลา 13.00-14.00น.
ผู้บรรยาย
ภก.กาพล กุลบุศย์
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั จักรเพชรเภสัช จากัด
ภญ.ดร.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์ อาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.ณปภัช สุ ธมั นาถพงษ์
ผูด้ าเนินรายการสมาร์ทไลฟ์ ไทยแลนด์
ขอบเขต
- คาจากัดความและเกณฑ์การวินิจฉัยโรคความดันโลหิ ตสู ง
- การแบ่งระยะของโรคความดันโลหิ ตสู ง
- พยาธิ สภาพของโรค
- แนวทางการรักษา การติดตามการใช้ยาในร้านยา และไม่ใช้ยา
- คาแนะนาในการปฎิบตั ิตวั สาหรับผูป
้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
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กาหนดการ
การประชุ มวิชาการชมรมร้ านขายยาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เรื่ อง “ความดันโลหิตสู ง: สิ่ งทีน่ ่ ารู้ และต้ องรู้ ”
วันพุธที่ 26 สิ งหาคม 2563 เวลา 13.00-14.00น.
ประชุ มวิชาการออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ ม Facebook Fanpage : SMART LIFE THAILAND
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
12.50-12.55 น. ลงทะเบียนผ่าน Facebook Fanpage : SMART LIFE
THAILAND
12.55-13.00 น. เปิ ดการประชุม+แนะนาวิทยากร
ผู้ดาเนินรายการ :
ภญ.ณปภัช สุ ธมั นาถพงษ์
วิทยากร :
- ภก.กาพล กุลบุศย์
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั
จักรเพชรเภสัช จากัด
- ภญ.ดร.วิภารักษ์ รัต
นวิภานนท์ อาจารย์
ประจาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
13.00-14.00 น.

14.00 น.

การประชุมวิชาการเรื่ อง ความดันสิ่ งที่น่ารู ้และต้องรู ้”
- คาจากัดความและเกณฑ์การวินิจฉัยโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง
- การแบ่งระยะของโรคความดันโลหิ ตสู ง
- พยาธิ สภาพของโรค
- แนวทางการรักษา การติดตามการใช้ยาในร้าน
ยา และไม่ใช้ยา
- คาแนะนาในการปฎิบตั ิตวั สาหรับผูป
้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสู ง
ปิ ดการประชุม และทาข้อสอบ

