กําหนดการโครงการอบรมระยะสั้น
ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care
(Therapeutic drug monitoring)
ระหว:างวันที่ 1 กุมภาพันธ@ 2564 – 2 มิถุนายน 2564
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลIา
ภาคทฤษฎี
ลําดับ
หัวข้อการบรรยาย
วันที
เวลา
จํานวน
อาจารย์ผ้บู รรยาย
ที
ชัวโมง
1 Basic pharmacokinetic 1
1
8.00 - 10.00 น.
2
รศ.ภก.ดร.มนัส พงศ์ชยั เดชา
กุมภาพันธ์
- Absorption
2564
- Distribution
- Metabolism
- Excretion
- Others: P-glycoprotein
transporter
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทั $วไปของเภสัช
จลนศาสตร์ของยาในแง่ของการ
ดูดซึม การกระจาย การเม
แทบอลิซมึ และการขับถ่าย
รวมถึงบทบาทของตัวขับยาที$
สําคัญ เช่น P-glycoprotein เพือ$
นําไปประยุกต์ใช้ในการกําหนด
ขนาดยาและการวางแผนการ
รักษาในงานตรวจติดตามระดับ
ยาในเลือด

2

1
10.00-12.00 น.
Basic pharmacokinetic 2
กุมภาพันธ์
- Oral pharmacokinetics
2564
- Intravenous
pharmacokinetics
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการของเภสัชจลนศาสตร์
ของยาในรูปแบบรับประทาน
และยาฉีดเข้าหลอดเลือดดํา ใน
แง่ของสมการทางเภสัชศาสตร์
เพือ$ นํามาประยุกต์ใช้คาํ นวณ
ทางเภสัชพลศาสตร์ เช่น กราฟ
ความเข้มข้นขอยาในเลือดกับ

2

รศ.ภก.ดร.มนัส พงศ์ชยั เดชา

ลําดับ
ที

หัวข้อการบรรยาย

วันที

เวลา

จํานวน
ชัวโมง

อาจารย์ผ้บู รรยาย

เวลา เมือ$ มีการบริหารยาแบบ
รับประทานและแบบฉีด

3

Pharmacokinetic
application for clinical
use
- Pharmacokinetic and
pharmacodynamics
targets
- Design of dosage
regimen in clinical
practice

1
13.00 - 15.00
กุมภาพันธ์ น.
2564

2

ภก.อ.ดร.วีรยุทธ์ แซ่ลม`ิ

2
08.00-10.00 น.
กุมภาพันธ์
2564

2

ภก.อ.ดร.วีรยุทธ์ แซ่ลม`ิ

ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการของเป้ าหมายทางเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์
(PK/PD) ของยาแต่ละชนิด
ความสําคัญทางคลินิก และการ
พิจารณาออกแบบการให้ยา
เพือ$ ให้บรรลุเป้ าหมายทาง
PK/PD ของยาแต่ละชนิด

4

Pharmacokinetic in
critically ill patient with
mechanical support
- Continuous renal
replacement therapy
(CRRT)
- Extracorporeal
membrane oxygenation
(ECMO)
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการของ Continuous renal
replacement therapy และ
เครือ$ ง Extracorporeal
membrane oxygenationการ
เปลีย$ นแปลงทางเภสัช
จลนศาสตร์ทเ$ี ปลีย$ นแปลงไปใน

2

ลําดับ
ที

หัวข้อการบรรยาย

วันที

เวลา

จํานวน
ชัวโมง

อาจารย์ผ้บู รรยาย

10.00 - 12.00
น.

2

ภก.รศ.ดร. วิชยั สันติมาลีวรกุล

2
13.00-15.00 น.
กุมภาพันธ์
2564

2

รศ.ภก.ดร.วิชยั สันติมาลีวรกุล

ผูป้ ่ วยทีไ$ ด้รบั CRRT และ
ECMO รวมถึงการพิจารณา
ขนาดยาทีเ$ หมาะสมทีไ$ ด้รบั
CRRT และ ECMO

5

2
Role of pharmacist in
กุมภาพันธ์
TDM
2564
-Essential documentation
for TDM
- Data record for TDM
-Pharmacist’s intervention
for TDM
- Roles of pharmacist in
multidisciplinary team
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการของการบันทึก ข้อมูลที$
สําคัญ และแบบฟอร์มในงาน
ตรวจติดตามระดับยาในเลือด
รวมถึงบทบาทของเภสัชกรใน
การให้คาํ แนะนําและการกําหนด
ขนาดยาของผูป้ ่ วยกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ

6

Therapeutic drug
monitoring of
vancomycin
- General population
- Special population
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยา vancomycin ทัง̀ใน
ผูป้ ่ วยโรคติดเชือ` ทีม$ กี ารทํางาน
ของไตปกติ และบกพร่อง โดย
ครอบคลุมทัง̀การออกแบบขนาด
ยาทีเ$ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละ
ราย เพือ$ เพิม$ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้ยา และ
การติดตามผลการรักษา

3

ลําดับ
ที

หัวข้อการบรรยาย

วันที

เวลา

จํานวน
ชัวโมง

อาจารย์ผ้บู รรยาย

หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั การปรับ
ขนาดยาในเลือด

7

8

Therapeutic drug
monitoring of
aminoglycoside
- Gentamicin
- Amikacin

3
8.00 - 10.00 น.
กุมภาพันธ์
2564

ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยากลุ่ม aminoglycosides
ทัง̀ในผูป้ ่ วยโรคติดเชือ` ทีม$ กี าร
ทํางานของไตปกติ และบกพร่อง
โดยครอบคลุมทัง̀การออกแบบ
ขนาดยาทีเ$ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่
ละราย เพือ$ เพิม$ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการใช้ยา
และการติดตามผลการรักษา
หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั การปรับ
ขนาดยาในเลือด
Therapeutic drug
3
monitoring of antifungal
กุมภาพันธ์
agents
2564
- General population
- Special population
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยา voriconazole,
itraconazole และ
posaconazole ทัง̀ในผูป้ ่ วยโรค
ติดเชื`อทีม$ กี ารทํางานของตับละ
ไตเป็ นปกติ และบกพร่อง โดย
ครอบคลุมทัง̀การออกแบบขนาด
ยาทีเ$ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละ
ราย เพือ$ เพิม$ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้ยา และ
การติดตามผลการรักษา

10.00-12.00 น.

4

2

รศ.ภก.ดร.วิชยั สันติมาลีวรกุล

2

รศ.ภก.ดร.วิชยั สันติมาลีวรกุล

ลําดับ
ที

หัวข้อการบรรยาย

วันที

เวลา

จํานวน
ชัวโมง

อาจารย์ผ้บู รรยาย

3
กุมภาพันธ์
2564

13.00 - 17.00
น.

4

อ.ภญ.ดร.จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง

4
8.00 - 10.00 น.
Immunosuppressive
agents for therapeutic กุมภาพันธ์
2564
drug monitoring
- Cyclosporine
- Tacrolimus

2

ผศ.ภญ.ดร.ดาราพร รุง้ พราย

หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั การปรับ
ขนาดยาในเลือด

9

Antiepileptic drugs for
therapeutic drug
monitoring
- Phenytoin
- Valproic acid
- Levetiracetam
- Phenobarbital
- Carbamazepine
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยา Phenytoin, Valproic
acid, Levetiracetam,
Phenobarbital และ
Carbamazepine ในการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคลมชัก โดยครอบคลุม
ทัง̀เรือ$ งการออกแบบขนาดยาที$
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
เพือ$ เพิม$ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา และการ
ติดตามผลการรักษาหลังจาก
ผูป้ ่ วยได้รบั การปรับขนาดยาใน
เลือด

10

ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยา Cyclosporine และ
Tacrolimus ทีเ$ กีย$ วข้องในการ
รักษาผูป้ ่ วยมะเร็ง และผูป้ ่ วย
ปลูกถ่ายอวัยวะ โดยครอบคลุม
ทัง̀เรือ$ งการออกแบบขนาดยาที$
5

ลําดับ
ที

หัวข้อการบรรยาย

วันที

เวลา

จํานวน
ชัวโมง

อาจารย์ผ้บู รรยาย

เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
เพือ$ เพิม$ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา และการ
ติดตามผลการรักษาหลังจาก
ผูป้ ่ วยได้รบั การปรับขนาดยาใน
เลือด

11

Methotrexate for
therapeutic drug
monitoring

4
10.00-12.00 น.
กุมภาพันธ์
2564

2

ผศ.ภก.ดร.ปิ ยะรัตน์ พิมพ์สี

4
กุมภาพันธ์
2564

1

รศ.ภญ.ดร.พรวลัย บุญเมือง

ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยา methotrexate ที$
เกีย$ วข้องในการรักษาผูป้ ่ วย
มะเร็ง โดยครอบคลุมทัง̀เรือ$ ง
การออกแบบขนาดยาที$
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
เพือ$ เพิม$ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา และการ
ติดตามผลการรักษาหลังจาก
ผูป้ ่ วยได้รบั การปรับขนาดยาใน
เลือด

11

Anticoagulants
monitoring
- Anti Xa (Apixaban,
Rivaroxaban,
Fondaparinox,
Enoxaparin)
- Anti IIa (Dabigatran)

13.00 - 14.00
น.

ขอบเขตสาระสําคัญ:
เนื`อหาประกอบด้วย เภสัช
พลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์
ของยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ทัง̀สองกลุม่ รวมถึงพารามิเตอร์
ทีใ$ ช้ในการติดตามประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และ
การประยุกต์ใช้ความรูส้ าํ หรับ
ดูแลผูป้ ่ วย
6

ลําดับ
หัวข้อการบรรยาย
ที
12 Therapeutic drug
monitoring of lithium
ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยา Lithium ในการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคอารมณ์สองขัว̀ โดย
ครอบคลุมทัง̀เรือ$ งการออกแบบ
ขนาดยาทีเ$ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่
ละราย เพือ$ เพิม$ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการใช้ยา
และการติดตามผลการรักษา
หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั การปรับ
ขนาดยาในเลือด

13

Therapeutic drug
monitoring of digoxin
ขอบเขตสาระสําคัญ:
เนื` อหาประกอบด้ ว ย เภสั ช
พลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์
ข อ ง ย า digoxin ร ว ม ถึ ง
พารามิเตอร์ท$ีใช้ในการติดตาม
ประสิทธิภ าพ ความปลอดภัย
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
สําหรับดูแลผูป้ ่ วย

14

Monte Carlo Simulation
for clinical practice
- Crystal ball program
- Pharmacokinetics/
Pharmacodynamics
simulation

วันที
4
กุมภาพันธ์
2564

เวลา

จํานวน
อาจารย์ผ้บู รรยาย
ชัวโมง
14.00-15.00 น.
1
อ.ภญ.ดร.จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง

4
15.00-16.00 น.
กุมภาพันธ์
2564

1

รศ.ภญ.ดร.พรวลัย บุญเมือง

5
กุมภาพันธ์
2564

2

อ.ภก.ดร.วีรยุทธ์ แซ่ลม`ิ

8.00-10.00 น.

ขอบเขตสาระสําคัญ:
หลักการของการจําลอง Monte
Carlo หลักการใช้ program
Crystal ball ในการใช้จาํ ลอง
Monte Carlo และการ
ประยุกต์ใช้ในการจําลองขนาด

7

ลําดับ
ที

หัวข้อการบรรยาย

วันที

เวลา

จํานวน
ชัวโมง

อาจารย์ผ้บู รรยาย

ยาเพือ$ ใช้ศกึ ษาด้านเภสัช
จลนศาสตร์เภสัชพลศาสตร์

15

Essential PK program
for therapeutic drug
monitoring

5
10.00-11.00 น.
กุมภาพันธ์
2564

ขอบเขตสาระสําคัญ:
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
เภสัชจลนศาสตร์ของยา เช่น
Clincalc, precisePK เป็ นต้น
เพือ$ ใช้ออกแบบขนาดยา และ
วางแผนการรักษาผูป้ ่ วย เพือ$
เพิม$ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา

8

1

รศ.ภก.ดร.วิชยั สันติมาลีวรกุล

