
 
 

การประชุมวชิาการ 
เร่ือง โรคที่พบบ่อยในร้านยา 

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
วนัองัคารท่ี 12 มิถนุายน 2561 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวิท 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในปัจจุบนัมีจ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการทางสาธารณสุชในทุกระดบัตัง้แต่ระดับร้านยา 

คลินิก จนถงึโรงพยาบาลระดบัต่างๆจ านวนมาก การให้บริการให้การรักษาและแนะน าเบือ้งต้นให้กบัผู้ ป่วย
ในเบือ้งต้น นัน้มีความจ าเป็นและส าคญั ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสขุของประเทศ  

ดงันัน้ผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจ าเป็นต้องมีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับโรคต่างๆ ท่ีพบบ่อย ใน
แง่มุมต่างๆ ได้แก่ ระบุปัญหาท่ีพบบ่อยของผู้ ป่วย  ในผู้ ป่วยเข้ารับการปรึกษาเบือ้งต้นท่ีร้านยาและ
สถานพยาบาลระดบัต้น ให้มีความเข้าใจเร่ืองกลไกการเกิดโรคท่ีพบบ่อย มีความเข้าใจถงึสญัญาณอนัตราย
ส าคญัของโรคท่ีมีความจ าเป็นต้องส่งต่อถงึแพทย์ และให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นกบัผู้ป่วยท่ีมีปัญหาท่ีพบบ่อย
ของผู้ป่วยและให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิตวัเบือ้งต้นแก่ผู้ป่วยท่ีเหมาะสมได้  
  ส าหรับปัญหาท่ีพบบ่อยในโรคนัน้ ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาการเบือ้งต้นของโรคต สาเหตุ

ท่ีส าคญัของโรค และ โรคซึง่เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยขึน้อย่างต่อเน่ือง และอาจจะกลายเป็นปัญหาโรคท่ีส าคัญ

ในอนาคต ในแง่กลไกการเกิดโรค แนวทางการรักษาและการให้ค าแนะน าเบือ้งต้น ส าหรับการดแูลสุขภาพ

ของผู้ป่วย 

 
ค าส าคัญ 

โรคปวดศีรษะไมเกรน, อาการไอและมีเสมหะ, การดแูลบาดแผลและแผลเป็น, การรักษาผ่ืน คนั, 
การบรรเทาภาวะฮอร์โมนเพศต ่าในเพศชาย 

 
วัตถุประสงค์      ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. ได้ทราบถงึกลุ่มโรค สาเหตขุองโรค อาการของโรค การดแูลรักษาเบือ้งต้น ค าแนะน าในการปฎิบตัิ
ตวัเบือ้งต้นแก่ผู้ป่วยท่ีเหมาะสมได้ มีความเข้าใจถงึสญัญาณอนัตรายส าคญัของโรคปวดศรีษะไมเกรนท่ีมี
ความจ าเป็นต้องส่งต่อถงึแพทย์ 



 2. ได้ทราบถงึคณุสมบตัิทางเภสชัวิทยาของ N-Acetylcysteine (NAC) ข้อบ่งใช้ และการศกึษาทาง
คลินิก ขนาด และวิธีบริหารยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างกนัของยา 
 3. อาการท่ีพบบ่อยของโรคแพ้ผ่ืนคนัผิวหนงัอกัเสบ ค าจ ากดัความ / ระยะของโรค ตวัอย่างของโรคท่ี
พบบ่อย การใช้ corticosteroid ในทางปฏิบตัิ  อาการข้างเคียงของการใช้ topical corticosteroid  
 4. สาเหตขุองแผลเป็น การดแูลแผลเป็น  ค าแนะน าในการดแูลบาดแผลและแผลเป็นเบือ้งต้นแก่
ผู้ป่วยท่ีเหมาะสม 

5. ได้ทราบภาวะฮอร์โมนเพศต า่ในเพศชาย การดแูลรักษาเบือ้งต้น ค าแนะน าในการปฎิบตัติวั
เบือ้งต้นท่ีเหมาะสมได้ มีความเข้าใจถงึความส าคญัของภาวะฮอร์โมนเพศต ่าในเพศชาย 
 
ผู้ รับผดิชอบโครงการ  
     การจดัการประชมุในครัง้นี ้ ด าเนินการโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ด้วยการสนบัสนนุจาก บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ผู้บรรยาย 

• ผศ. นพ. ดร. ธนินทร์ อศัววิเชียรจินดา  วฒิุบตัร อายรุศาสตร์-ประสาทวิทยา คลินิกโรคปวดศีรษะ  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน  สาขาโรคจมกูและโรคภมิูแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• ผศ. นพ. เทอดพงศ์ เตม็ภาคย์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• นพ.วิษณ ุโล่ห์สิริวฒัน์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• อาจารย์ นพ.เปรมสนัติ์ สงัฆ์คุ้ม สาขาวิชาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์          
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

      
ผู้เข้าร่วมประชุม 
         เภสชักรร้านขายยา  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้สิน้ ประมาณ 300 คน  
 
ก าหนดวันประชุม 
         วนัองัคารท่ี 12 มิถนุายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
 
สถานที่จดัประชุม 
          ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวิท 
 
 
 



 

 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการ 
เร่ือง โรคที่พบบ่อยในร้านยา 

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
วนัองัคารท่ี 12 มิถนุายน 2561  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวิท 
 

08:00 - 09:00       ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมให้ความรู้  
09:00 – 10:00      บรรยายวิชาการ เร่ือง "Relief from Migraine – be prompt again"   

โดย ผศ. นพ. ดร. ธนินทร์ อศัววิเชียรจินดา  วฒิุบตัร อายรุศาสตร์-ประสาทวิทยา 
คลินิกโรคปวดศีรษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ภาควิชาอายรุศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 10:00 – 10:15      รับประทานอาหารว่าง  
 10.15 - 11.15      บรรยายวิชาการ เร่ือง “Topical corticosteroid use in common dermatoses” 
   โดย ผศ. นพ. เทอดพงศ์ เตม็ภาคย์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
11:15 - 12:15       บรรยายวิชาการ เร่ือง “ประโยชน์ของ NAC ท่ีคณุยงัไม่รู้”  
   โดย รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน  สาขาโรคจมกูและโรคภมิูแพ้  

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 12.15 - 13.30       รับประทานอาหารกลางวนั  
 13.30 - 14.30        บรรยายวิชาการ เร่ือง “การปรับปรุงคณุภาพชีวิตผู้ มีภาวะฮอร์โมนเพศต ่าในเพศ

ชายอย่างมีประสิทธิภาพ”  
โดย อาจารย์ นายแพทย์เปรมสนัติ์ สงัฆ์คุ้ม สาขาวิชาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

14.30 - 15.30       บรรยายวิชาการ เร่ือง “นวตักรรมการป้องกนัและรักษาแผลเป็น ด้วยซิลลิโคนเจล” 
   โดย นพ.วิษณ ุโล่ห์สิริวฒัน์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 


