
 

 

 

           

การสมัมนาออนไลนโ์ดยเภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ในหวัขอ้ Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563 

วนัอาทติยท์ี ่ 24 มกราคม 2564  

ถา่ยทอดสดจากภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล 

หลกัการและเหตผุล : 

โรคกรดไหลยอ้น เป็นปัญหาสขุภาพทีส่ าคญั โดยเฉพาะในปัจจบุนัแประชาชนไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 จ านวนมาก จากการส ารวจโดยกรมสขุภาพจติพบวา่ประชาชน 

51.85% มคีวามเครยีดและความวติกกงัวล และจ านวนผูท้ีโ่ทรมาขอค าปรกึษากบักรมสขุภาพจติทางสายดว่น 

1323 เพิม่ขึน้จาก 20-40 รายในชว่งเดอืน ม.ค.-ก.พ.63 เป็น 600 รายในเดอืน ม.ีค.63 และคาดวา่จะเพิม่

เป็น 630 รายในเดอืน เม.ย.63 ซึง่เมือ่เกดิความเครยีด กระเพาะอาหาร ล าไส ้หรอืหลอดอาหารจะท างานได ้

นอ้ยลง และหลัง่กรดออกมามากขึน้ จงึมโีอกาสเกดิกรดไหลยอ้นมากขึน้ ผูป่้วยจะมอีาการเจ็บปวดจากอาการ

แสบรอ้นกลางอก จกุแน่นหนา้อก ซึง่สมาคมประสาททางเดนิอาหารและการเคลือ่นไหว (ไทย) ไดอ้อกแนวทาง

เวชปฏบิตักิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรคกรดไหลยอ้นในประเทศไทย พศ. 2563  เพือ่เป็นประโยชนใ์นการดแูล

รกัษาผูป่้วยอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นีผู้ป่้วยจ านวนมากทีป่ระสบปัญหากรดไหลยอ้นจากความเครยีด จะมาใช ้

บรกิารทีร่า้นขายยา ทีส่ามารถใหก้ารดแูลเบือ้งตน้ ดว้ยการจา่ยยา และ/หรอืใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้กบัผูป่้วย  

การจดัสมัมนาออนไลนข์องเภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์คร ัง้นี ้จงึมี

ความส าคญั ในการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชนใ์นการดูแลผูป่้วยกรดไหลยอ้นใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุตอ่ผูป่้วย 

เป็นการยกระดบัรา้นขายยาของสมาชกิใหม้คีณุภาพและมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัแกส่งัคมและชมุชน โดยอาศยั

การเพิม่พูนความรูท้างดา้นวชิาการใหก้บัสมาชกิรา้นขายยาผ่านชอ่งทางออนไลน ์เพือ่ใหร้า้นขายยามคีวามรู ้

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการใชย้าในการจดัการกบัปัญหาสขุภาพตา่งๆของประชาชน สง่เสรมิใหม้กีารใช ้

ยาอยา่งสมเหตผุล  และรว่มกนัปลกูจติส านึกของสมาชกิชมรมรา้นขายยา ใหม้คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม และ

ชมุชน 

 

 



 

 

 

ค าส าคญั ( Key Words)  ของงานประชมุ :  

GERD guideline, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressants 

วตัถุประสงค ์: 

1) เพือ่พฒันาทกัษะความรู ้ความช านาญ การใหบ้รกิารและค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพ แก ่      

ผูป้ระกอบการรา้นยาและเภสชักรผูป้ฎบิตัหินา้ทีใ่นรา้นขายยา  

2) เพือ่เป็นชอ่งทางในการสือ่สารและรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพ 

3) เพือ่สง่เสรมิการใชย้าอยา่งเหมาะสมและสมเหตผุลในรา้นขายยา  

 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ : 

การจดัสมัมนาออนไลนใ์นคร ัง้นี ้ด าเนินการโดย เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภด์ว้ยการสนับสนุนจาก บรษิทั เรกคทิท ์เบนคเีซอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 วทิยากร :  

1. นพ.กาจพงศ ์เตชธวุานันท ์อายรุแพทยโ์รคระบบทางเดนิอาหาร อาจารยป์ระจ าภาควชิาอายรุศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ :   

สมาชกิเภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเภสชักรทีส่นใจ จ านวนประมาณ 400 คน โดยผูส้นใจเขา้ฟัง

ตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ และลงชือ่เขา้ฟังดว้ย username / password ในเชว่งวลาทีก่ าหนด 

หน่วยกติการศกึษาตอ่เน่ือง : 

ในการจดัสมัมนาออนไลนค์ร ัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มฟังการสมัมนาและท าแบบทดสอบความรูไ้ดค้ะแนนเกนิ 70% จะเก็บ

หน่วยกติการศกึษาตอ่เน่ืองได ้X.X หน่วยกติ 

ก าหนดวนัประชมุ :  

วนัอาทติยท์ี ่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. 

สถานทีจ่ดัประชมุ  :  

 ถา่ยทอดสดการบรรยายวชิาการจากภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล  

 



 

 

     

การประชมุวชิาการ เภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ในหวัขอ้ Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563 

วนัอาทติยท์ี ่ 24 มกราคม 2564 

ถา่ยทอดสดการบรรยายวชิาการจากภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล   

 

 

11.00-12.00 น.  การบรรยายเร ือ่ง  Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563 

       บรรยายโดย นพ.กาจพงศ ์เตชธวุานันท ์อายรุแพทยโ์รคระบบทางเดนิอาหาร  

     อาจารยป์ระจ าภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล 
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ก าหนดการและขอบเขต ของเนือ้หาในแตล่ะหวัขอ้ : รวมการบรรยายวชิาการ 1.0 ชม. 

 

 

1) เวลา 11.00-12.00 น. (60 นาท)ี 

• เร ือ่ง : Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563 

• วทิยากร : นพ.กาจพงศ ์เตชธวุานันท ์อายรุแพทยโ์รคระบบทางเดนิอาหาร  

              อาจารยป์ระจ าภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

• ขอบเขตการบรรยาย : 

1) ค านิยาม การแบ่งประเภท และอบุตักิาร ของ gastro-esophageal reflux disease  

2) การคดักรองและแยก GERD จากอาการทางระบบทางเดนิอาหารอืน่ๆ ในรา้นยา 

3) สาเหตขุองการเกดิ GERD 

4) การจดัการ GERD ในผูป่้วย 

a. ค าแนะน าในการปรบัพฤตกิรรม (lifestyle modification) ตา่งๆ ทีม่สีว่นชว่ยในลด

การด าเนินของโรค 

b. การใชย้าในกลุม่ผูป่้วยทัว่ไป และกลุม่ทีม่ ีbreakthrough symptoms หลงเหลอื

อยูจ่ากการใชย้าในกลุม่ PPIs เพือ่ควบคมุอาการของ GERD 

c. วทิยาการทีแ่ตกตา่งของยาทีใ่ชใ้นการรกัษา GERD 

5) แนวทางเวชปฏบิตักิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรคกรดไหลยอ้นในประเทศไทย พ.ศ. 2563  

      จดัท าโดย สมาคมประสาททางเดนิอาหารและการเคลือ่นไหว (ไทย) 

 

 

 

 


