แบบเสนอโครงการประชุมวิชาการ
1. หัวข้อจัดประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “Allergy and Pain Management”
2. องค์กรผู้จัดการประชุมวิชาการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล
และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา
เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค
รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการเจ็บป่วยที่มักพบได้บ่อยในร้านขายยา ได้แก่
อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ และอาการปวด
ที่เป็นอาการที่ผู้ป่วยมักจะเป็นซ้ำและต้องได้รับการดูแลพร้อมกับการปรับพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ
และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Allergy and Pain Managment” ขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิม่ พูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยา
ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมในอาการที่มักพบได้บ่อยในร้านขายยา ได้แก่ อาหารภูมิแพ้ และอาการปวด
รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคณ
ุ ภาพให้กับผู้ป่วย
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการ ภูมแิ พ้ อาการปวด
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ และมีการอาการปวดบ่อยครั้ง
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์ การเลือกใช้ยา กลุม่ ยาต้านฮีตามีนชนิดไม่ง่วงนอน
และกลุม่ ยาลดอาการปวดกลุม่ COX-2 inhibitors
5. เป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
6. วิทยากร
(1) รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสตนาสิก ราลิงค์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
(2) รศ.พญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร อาจารย์ประจำหน่วยตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
(3) รศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิร์ ักษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
(4) อ.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00
8. สถานที่ Online Platform
9. รูปแบบการประชุม การบรรยาย
10. หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
11. รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง …………….

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรูแ้ นวคิดไปปรับใช้และต่อยอดในการให้บริบาลเภสัชกรรมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีซึ่งอยู่บนพื้นฐานของจริย
ธรรมวิชาชีพเภสัชกรรม
13. งบประมาณโครงการ งบประมาณดำเนินการจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดการประชุม
เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

13.00-15.00 Allergy is All Around
13.00-13.30

Pharmacology of Antihistamines

อ.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ

13.30- 14.15

Antihistamines for Treating Nasal
Allergies

รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน

14.15-15.00

Selecting Optimal Non-sedative
Antihistamines for Urticaria

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

15.00-16.00 Pain Free, Worry Less
15.00-15.30

The Clinical Pharmacology of A
Potent COX-2 Inhibitor

อ.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ

15.30-16.00

Etoricoxib for Arthritis and Pain
Management

ผศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิร์ ักษ์

รายละเอียดการบรรยายโดยสังเขป
Allergy is All Around
(1) Pharmacology of Antihistamines บรรยายโดย อ.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ
(a) ประเภทของยารักษาภูมิแพ้ และยาต้านฮีสตามีน
(b) กลไกการออกฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของยาแต่ละกลุ่ม
(c) ข้อควรระวัง และหลักการเลือกใช้ยาให้เหมาะสม
(2) Antihistamines for Treating Nasal Allergies บรรยายโดย รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
(a) อาการแสดงและการประเมินความรุนแรงของโรคภูมิแพ้จมูก
(b) การรักษาอาการภูมิแพ้จมูก
(c) การเลือกใช้ยากลุ่มยาต้านฮีสตามีน สำหรับรักษาอาการภูมิแพ้จมูก
(3) Selecting Optimal Non-sedative Antihistamines for Urticaria บรรยายโดย รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
(a) อาการแสดงและการประเมินความรุนแรงของภูมิแพ้ผิวหนัง และลมพิษ
(b) การรักษาอาการภูมิแพ้ผิวหนัง และลมพิษ
(c) การเลือกใช้ยากลุ่มยาต้านฮีสตามีนแบบไม่ง่วง ในการรักษาภูมิแพ้ผวิ หนัง และลมพิษ
Pain Free, Worry Less
(1) The Clinical Pharmacology of A Potent COX-2 Inhibitor บรรยายโดย อ.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ
(a) ประเภทของยาแก้ปวด
(b) กลไกและการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดกลุ่ม COX-2 Inhibitor
(c) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และอาการข้างเคียง ของยาแก้ปวดกลุ่มต่างๆ
(2) Etoricoxib for Arthritis and Pain Management บรรยายโดย ผศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิร์ กั ษ์
(a) อาการและการประเมินความรุนแรงของโรคข้ออักเสบ
(b) การเลือกใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบ และการจัดการอาการปวด
(c) การใช้ยากลุ่ม COX-2 Inhibitor; Etoricoxib กับการรักษาโรคข้ออักเสบ
(ภญ.วรัญญู เล่งวิริยะกุล)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

