แบบเสนอโครงการสัมมนาวิชาการแบบเก็บหน่วยกิต
1. หัวข้องานประชุมวิชาการ “Management of Rational Drug Used in Covid-19 era in Pediatric”
2. ผู้จัดงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. หลักการและเหตุผลของโครงการ
จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมี
ความจำเป็นต้องหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคโควิด19 โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่สามารถป้องกันจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 ได้ดีนัก ตั้งแต่การสวมใส่
หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด และการได้รับวัคซีนป้องกันที่ยังไม่สามารถให้ได้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า
12 ปี ลงไปในปัจจุบัน ซึ่งผู้ป่วยเด็กยังคงมีการเกิดอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นทั่วไปอยู่ ได้แก่ อาการคออักเสบ
อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับการ
แสดงออกของการติดเชื้อโรคโควิด -19 เภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการ
ประเมิน อาการและการสั่งจ่ ายยาให้กับ ผู้ป่ว ยเด็ ก อีกทั้ง การดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้ป่ว ยเด็ ก ใน
สถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการให้วัคซีน การดูแลและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก
ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เภสัชกรจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการดูแล
ในระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความ
จำเป็นต้องทราบแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการใช้ยากับผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19
จึงประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “Management of Rational Drug Used in Covid19 era” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับ แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
สถานการณ์โรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยเด็ก
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมงานมีประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ผู้ป่วยเด็กที่ถูกต้อง
4.2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม วินิจฉัย และเลือกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม
5. เป้าหมาย

เภสัชกรและผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน

6. วิทยากร

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพุทธชินราช

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 20.30 น.

8. รูปแบบการศึกษา

การบรรยาย

9. สถานที/่ สือ่

ออนไลน์

10. หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

1.5 หน่วยกิต

11. รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เภสัชกรมีความเข้าใจในแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเด็ก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปประเมิน วินิจฉัย และเลือกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม
13. งบประมาณโครงการ
งบประมาณดำเนินการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14. กำหนดการ
ระเบียบการ

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
19.00 – 20.30 น. ฟังบรรยาย “Management of Rational Drug Used in นพ.ทรงเกียรติ อุดมพร
Covid-19 era”
วัฒนะ
20.30 น. เป็นต้นไป ทำแบบทดสอบเก็บหน่วยกิต

15. เนื้อหาโดยสังเขป
15.1 การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล การตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร การรั ก ษาและการป้ อ งกั น ใน
สถานการณ์โควิด-19 ในผู้ป่วยเด็ก
15.1.1 โรคคออักเสบในเด็ก
เชื้อไวรัสเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดคออักเสบ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับกลุ่มโรคไข้หวัด
คอตีบ กลุ่มอาการครุ้ป (Croup) หรืออีสุกอีใส เป็นต้น และยังพบสาเหตุส่วนหนึ่งจากการติดเชื้อสเต็ป
โตคอคคัส (Streptococcus) ทำให้เกิดโรคคออักเสบ (Strep Throat) เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย
เหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ผ่านอากาศที่เราหายใจ รวมไปถึงการสัมผัสโดยตรง นอกจากนี้
ยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดคออักเสบร่วมด้วย ได้แก่

อาการผิดปกติจากลำคอ เช่น กล้ามเนื้อในลำคอมีอาการตึง เกิดอาการระคายเคือง หรือมี
เนื้องอกอยู่ในลำคอ เป็นต้น
• เกิดจากผลกระทบของโรค ทั้งไซนัส โรคภูมิแพ้ เป็นกรดไหลย้อน หรือโรคที่ส่งผลต่อการติด
เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสในลำคอ
• เกิดจากสิ่งแวดล้อม อยู่ในพื้นที่การระบาดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดคออักเสบ หรืออยู่ใกล้กับ
ผู้ป่วยจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค
นอกจากนี้คออักเสบยังสามารถเกิดจากผลข้างเคียงจากการระบาดของโรคไข้หวัด หรือ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วย เนื่องจากควันบุหรี่มีส่วนทำให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นกัน
โรคนี้สามารถรักษาได้ตามอาการจนกว่าเชื้อจะถูกกำจัดผ่านภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่ อ
แข็งแรงขึ้น ประกอบกับการดูแลตนเอง ดังนี้
• ติดเชื้อจากไวรัส พยายามพักผ่ อนให้เ พีย งพอ ดื่มน้ำเปล่าให้มาก พยายามดื่มน้ำอุ ่น ทาน
อาหารที่ย่อยได้ง่าย และอย่าปล่อยให้คอแห้ง สามารถรับประทานยาลดไข้หรือยาแก้ปวด
ตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น
• ติ ด เชื ้ อ จากแบคที เ รี ย แพทย์ จ ะให้ ท านยาที ่ ส ามารถฆ่ า เชื ้ อ ได้ โดยผู ้ ป ่ ว ยจะต้ อ งทานยา
ต่อเนื่องกันประมาณ 7-10 วัน อย่างเคร่งครัด หากหยุด รับประทานเองเพียงเพราะอาการดี
ขึ้นจะทำให้การรักษาไม่เป็นผลสำเร็จ และทำให้เกิดการดื้อยา
การรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยโรคนี้จะแบ่งออกตามสาเหตุของโรค และควรปรึกษาแพทย์ก่อนทาน
ยาทุกชนิด ดังนี้
• การรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยคออักเสบจากไวรัส รับประทานยาแก้ปวดหรือยาลดไข้ เช่น
ยาพาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน หรือแอสไพริน (สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น)
• การรับประทานยาสำหรั บผู้ ป่วยคออั กเสบจากแบคทีเรี ย รับประทานยาปฏิชีวนะป้ องกั น
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ยาเพนนิซิลิน ยาอะม็อกซี่ซิลิน
•

15.1.2 โรคระบบทางเดินหายใจ
ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดิน หายใจ ทำให้ร่างกายผลิตสารคัดหลั่งจำนวนมาก เช่น
เสมหะ หรือ น้ำมูก เป็นต้น เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านการไอหรือจาม หรือเกิดจากการสัมผัสสารคัด
หลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับ
มือ ผู้ป่วยมีอาการเบื้องต้นคล้ายเป็นหวัด คือ ปวดศีรษะ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล พบผู้ที่ติดเชื้อไวรัส
RSV ได้ในทุกวัย แต่พบมากในเด็กและทารก ซึ่งเป็นวัยที่มักเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนได้
เช่น ปอดบวม หรือ หลอดลมฝอยอักเสบ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว
อาการโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก จะแสดงอาการหลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสในระยะเวลา 46 วัน ในเด็กเล็ก อาจพบอาการ
• เบื่ออาหาร

หายใจเร็วกว่าปกติ
• หายใจมีเสียงหวีด หายใจลำบาก
• จาม ไอ มีไข้ น้ำมูกไหล
• หงุดหงิดง่าย หรือเซื่องซึม
การรักษา ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะคล้ายการรักษาแบบไข้หวัด โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษา
ตามอาการ (Supportive care)
•

15.1.3 โรคลำไส้อักเสบในเด็ก
พบได้บ่อยในเด็กเล็ก อาการที่พบ คือ อาเจียน ถ่ายเหลว ถ้าได้รับการดูแลที่ดีอาการจะดีขึ้น
และหายไปเอง แต่ถ้ามีอาการรุนแรงอย่างขาดน้ำ อาจทำให้เด็กมีอาการช็อกและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะ
สาเหตุที่ทำให้เกิด โรคลำไส้อักเสบในเด็ก
• ได้รับเชื้อไวรัส
เชื้อไวรัสที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เด็กเกิด อาการลำไส้อักเสบ ได้แก่ ไวรัสโรตา เด็ก ๆ จะได้รับ
เชื้อนี้จากการสัมผัส เช่น ของเล่น น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ถ้าลูกสัมผัสเชื้อเหล่านี้และนำเข้าปากจะทำ
ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว
• เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ส่วนมากเชื้อแบคทีเรียจะเกิดจาการกินอาหารปนเปื้อนที่มีเชื้อผสมอยู่ เช่น น้ำดื่ม นม ไข่
อาหารสัตว์ปีก เชื้อที่พบบ่อยในเด็กที่เป็นลำไส้อักเสบคือ เชื้อไทฟอยด์อีโคไล เชื้อบิด
15.2 วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก
เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็ก โดยระบุว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19
และการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้มีการแพร่อย่างรวดเร็วของสายพั นธุ์เดลตาในประเทศไทย ขณะนี้พบมี
รายงานการติดโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยเด็กเพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดในระลอกหนึ่ง และระลอกสองอย่างมาก
อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย โดยในภาพรวม ยัง
พบการติดโรคโควิด-19 ในเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่ และผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 มักไม่รุนแรง ดังนั้นราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเห็นสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก โดยที่ยังไม่จัดให้เด็ก
ปกติที่มีสุขภาพดี เป็นกลุ่มที่มีลำดับความสำคัญในอันดับต้นในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในขณะนี้
คำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
• ยังไม่แนะนำวัคซีน โควิด-19 สำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีในขณะนี้ จนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้น และมี
ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กเพิ่มเติม

•

•
•

•

แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้ใช้ในเด็ก ในกรณีผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มี
ความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ที่รุนแรง เช่น โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และโรคเบาหวาน เป็นต้น
แนะนำให้ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดรับวัคซีน
แนะนำให้สร้างวินัยในการป้องกันตัวเอง เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างให้แก่เด็กในทุกวัย
และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท
แนะนำให้ผู้ปกครอง ทำงานที่บ้าน งดการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก

16. วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์
www.medical-leaders-thailand.com หรือเข้าผ่านทางปุ่ม “สมัครเข้าร่วมการประชุม”

17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา:
chanapa@asec-frontier.com)
18. แหล่งที่มา
• https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Pharyngitis-detail
• https://www.thonburihospital.com/RSV_:_Respiratory_Syncytial_Virus.html
• https://www.maerakluke.com/topics/4925
• https://www.thairath.co.th/news/local/2144646
• เฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

