กำหนดการงานประชุมวิชาการออนไลน์
เรื่อง “The National Pharmacy Conference on HIV/AIDS/TB 2022”
วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 และ 12 - 13 มีนาคม 2565
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 2003-2-000-004-03-2565 จำนวน 29.50 หน่วยกิต
โรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โรคติดเชื้อเอชไอวี
เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาต้านเอชไอวีไปตลอดชีวิต รวมทั้งมีโอกาสได้รับยา
อีกหลายชนิดในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสด้วย จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับปัญหาจากการใช้ยา
อาทิเช่น อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัส ตั้งแต่เริ่มได้รับยาในระยะแรกและรับติดต่อกันระยะยาว
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา รวมถึงปัญหา
ความไม่ร่วมมือ ในการใช้ ยาซึ่งจะส่งผลให้เชื้อเอชไอวีสามารถกลายพั นธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสได้ค่อนข้างรวดเร็ว
ส่วนวัณโรคแม้จะเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ป่วยต้องใช้ยา หลายชนิดร่วมกันเป็นระยะเวลานานอย่างน้อย
6 เดือน จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงต่อการเกิด อาการไม่พึงประสงค์จากยา การกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ความไม่
ร่วมมือในการใช้ยา เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนั้นผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจเป็นทั้ง 2 โรค และต้องใช้ยา
รักษาโรคร่วมกัน ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับยาที่ซับซ้อนมากขึ้น สืบเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมา และมี
โครงการการเข้าถึงยาต้านไวรัส ระดับ ชาติ และการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ระบบประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า และการที่วัณโรคเป็นโรคที่มีการระบาดอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบั นจึงมีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส
และยาต้านวัณโรคเป็นจำนวนมาก ทำให้เภสัชกรมีโอกาสได้ปฏิบัติงานงานร่วมกับ บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการ
ดูแลผู้ป่วยทั้ ง 2 กลุ่ม นี้อย่างจริงจัง มากขึ้น ดัง นั้น สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยกลุ่ม ชุม ชน
เภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลการบำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ (กลุ่ม SOPITT) จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ
เรื่อง “The National Pharmacy Conference on HIV/AIDS/TB 2022” ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 และ
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 เพื่อ เพิ่ มพู นองค์ความรู้ที่ จำเป็นแก่ เภสัชกรผู้ ให้การบริบ าลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย
ทั้ง 2 โรค
วัตถุประสงค์
เพื่อองค์ความรู้ในเรื่องโรคติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ โรคติดเชื้อฉวยโอกาส และวัณโรค โดยเฉพาะในประเด็น
ของการติดตามใช้ยาต้านเอชไอวี และยาที่ใช้สำหรับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาต้านวัณโรคทั้งในแง่ของการใช้ป้องกัน
และรักษา ให้แก่เภสัชกรที่มีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
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กำหนดการงานประชุมวิชาการออนไลน์
เรื่อง “The National Pharmacy Conference on HIV/AIDS/TB 2022”
วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 และวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 2003-2-000-004-03-2565 จำนวน 29.50 หน่วยกิต
วันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565)
เวลา
เนือ้ หา
07.45 - 08.15 น. ลงทะเบียน
08.15 - 08.30 น. กล่าวต้อนรับ / เปิดประชุม
ดร.ภก.นิรันดร์ จ่างคง
ประธานกลุ่ม SOPITT
08.30 - 09.30 น. Refreshing HIV basic knowledge
ภก.อรรณพ หิรัญดิษฐ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
09.30 - 10.30 น. Clinical PK-PD of antiretroviral medication
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

พัก
2022 Update: National adult HIV treatment guideline and future options
ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบตั ิใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Treatment of HCV in Persons with HIV Co-infection
ดร.พญ.อัญชลี อวิหงิ สานนท์
หัวหน้าแพทย์วิจยั ศูนย์ศึกษาวิจัย HIV-NAT

14.00 - 15.00 น.

COVID-19 and coronavirus in people living with HIV
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.00 น.

พัก
Incidence and Predictors of Severe Adverse Drug Reaction Among Patients on
Antiretroviral Therapy
ดร.ภญ.กมลชนก จิตอารี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16.00 - 17.00 น.

Prevention of HIV infection, where are we now and where are we going?
ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
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วันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565)
เวลา
เนื้อหา
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. Antiretroviral dual therapy in naïve and non-naïve case
ภก.อรรณพ หิรัญดิษฐ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
09.30 - 10.30 น. Evidence base of INSTIs in the era of AIDS Free
ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
10.30 - 10.45 น. พัก
10.45 - 11.45 น. Drug interaction of ARV: The challenges of living with HIV and serious comorbid illness
ดร.ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11.45 - 12.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 14.00 น. Pharmacotherapy of opportunistic infections in adults living with AIDS
รศ.ดร.ภก.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 - 15.00 น. Antiretroviral resistance and new HIV drug in the pipeline
ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00 - 15.15 น. พัก
15.15 - 16.15 น. 2022 Update: for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection
ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.15 - 17.15 น. Interesting case study of a patient with HIV-AIDS
ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
วันที่ 3 (วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565)
เวลา
เนื้อหา
07.45 - 08.15 น. ลงทะเบียน
08.15 - 09.15 น. Refreshing TB basic knowledge
ดร. ภก. นิรันดร์ จ่างคง
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
09.15 - 10.15 น. New Diagnostic Tests for Tuberculosis: Bench, Bedside, and Beyond
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
10.15 - 10.30 น. พัก
10.30 - 12.00 น. New drugs and regimens in the management of TB
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น. New Antituberculosis Drugs: From Clinical Trial to Programmatic Use
ดร.ภก.โอฬาริก อะสุพล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.45 - 14.45 น. Antituberculosis PK/PD and its Clinical Correlation
รศ.ดร.ภก.วิชยั สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภญ.พัชราภา บุญมี
เภสัชกรประจำบ้าน วิทยาลัยเภสัชกรรมบำบัด รพ.ราชบุรี
14.45 - 15.00 น. พัก
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วันที่ 3 (วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565) (ต่อ)
เวลา
เนือ้ หา
15.00 - 16.00 น. Tuberculosis care and prevention
ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.00 - 17.00 น. Latent Tuberculosis Infection, The Truth About TB
ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ 4 (วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565)
เวลา
เนื้อหา
07.45 - 08.15 น. ลงทะเบียน
08.15 - 09.15 น. Treatment of drug-resistant pulmonary tuberculosis in adults
รศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.15 - 10.15 น. Treatment of extrapulmonary and miliary tuberculosis
ผศ.ดร.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.15 - 10.30 น. พัก
10.30 - 11.15 น. Adverse Drug Reactions Associated with Anti-Tuberculosis Therapy
ผศ.ดร.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15 - 12.00 น. Anti-tuberculosis drug and clinically significance for pharmacological interactions
ดร.ภญ.ศุภานันท์ ปึงเจริญกิจกุล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. Up to date on the Treatment of Non-tuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease
ดร.ภก.ยงยุทธ เลิศศรีสถิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภญ.นาเดียร์ เจะเอาะ
เภสัชกรประจำบ้าน วิทยาลัยเภสัชกรรมบำบัด ม.ศิลปากร
14.00 - 14.15 น. พัก
14.15 - 15.30 น. Interesting case study of adverse drug reaction and Interaction of anti-tuberculosis
drug
ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ภก.อรรณพ หิรัญดิษฐ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
และกลุ่ม SOPITT
15.30 - 17.30 น. Interesting case study of a patient with drug resistant tuberculosis
ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ภก.อรรณพ หิรัญดิษฐ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
และกลุ่ม SOPITT
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