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.................................................................................................................. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรคภูมิแพ้ทางจมูก โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง และโรคหืด เป็นโรคร่วมที่เกิดขึ้นร่วมกันซึ่งพบได้มากในผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยต้องท าการรักษาโรคดังกล่าวไปพร้อมกัน  โรคดังกล่าวยังพบได้บ่อยในร้านขายยา
เภสัชกรรมชุมชน   การที่เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมคุณภาพ
การดูแลรักษาผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงาน
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญมาก คือ องค์
ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา  อีกทั้งการเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วย  ภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมวิชาการ
เรื่อง การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้   

 
2. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่ทันสมัยและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน ส าหรับเภสัชกรชุมชน 

 
3. รูปแบบการประชุม 

การประชุม ประกอบด้วย การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากคณะเภสัชศาสตร์ 
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม 
เภสัชกรชุมชน จ านวน 160 คน (กรุงเทพมหานคร 80 คน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 40 คน จังหวัดนครราชสีมา 

40 คน) 
 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

6. วัน – เวลาและสถานที่จัดประชุม 
วัน - เวลา วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.  
สถานที่จัดประชุม  ห้องประชุม 1002 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสัญญาณวีดีโอการประชุม ไปยังห้องประชุม โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้อง
ประชุมโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความรู้และทักษะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย และน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูก โรคภูมิแพ้ทาง
ผิวหนัง และโรคหืด 
 
8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
    ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามมติคณะกรรมการการศึกษา
ต่อเนื่อง 

 
9. การลงทะเบียน 

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-251-5086 หรือ e-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตรา
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,100 บาท 

 
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
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11. ก าหนดการประชุมวิชาการ - รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 1 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
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เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08.30-08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสชักรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ ารุงศิลป์ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 น. Allergic rhinitis and its impact on asthma: 
a crucial co-morbidity  

อ. ภญ.สิรินุช   พละภิญโญ 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง   
10.15-11.45 น. Overcoming allergic rhinitis with total 

solutions & Practical point and case 
illustration  

อ. ภญ.สิรินุช   พละภิญโญ 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11.45-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.45 น. Tips and pitfall in asthma device  ผศ. ภก. ดร.วันชัย   ตรียะประเสริฐ 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.45-14.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.00-15.30 น. Comprehensive approach and practical 

management of eczema & urticaria  
ศ. พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.30-16.00 น. สรุปและซักถาม  ผศ.ภก.ดร.วันชัย   ตรียะประเสริฐ 
อ.ภญ.สิรินุช   พละภิญโญ 

 
 
          
 


