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“ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS”

มูลนิธิโรคหืดแห่ งประเทศไทย ได้ กาํ หนดจัดประชุมวิชาการหัวข้ อ เรื่ อง “Asthma and COPD for HealthCare Workers”
ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

1.หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการมูลนิธิโรคหืดแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2564

2.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่ างต่ อเนื่องเป็ นปัจจัยสําคัญในการบริหาร ซึ่งนําไปสู่ การพัฒนาองค์ กรในทุกๆด้ าน
ให้ มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว และพอเพียงต่ อภารกิจ ทั้งยังเป็ นการเตรียมความพร้ อมของบุคลากรในทุกสายงาน
ให้ สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มูลนิธิโรคหืดแห่ งประเทศไทย ส่ งเสริม
สนับสนุนการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั ให้ แก่ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุ ข ให้ ได้ รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ เพื่อนําความรู้ ไปพัฒนางาน และแก้ ไขปัญหาสุ ขภาพในพื้นทีไ่ ด้ อย่ างเหมาะสม เพื่อการดูแลรักษาสุ ขภาพทีด่ ขี องประชาชน
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3.วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิม่ พูนความรู้ แก่ พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมแิ พ้ , โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเนื้อหาความรู้ ทางวิชาการและเชิงปฎิบัตกิ าร ในการดูแลและให้ ความรู้
แก่ ผ้ปู ่ วยโรคหืด เพิม่ ทักษะแนะนําเทคนิคการพ่ นสู ดยาทีถ่ ูกวิธี เพื่อนําความรู้ จากการประชุมในครั้งนีม้ าประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ ต่อวงการแพทย์ ทาํ ให้ ผ้ปู ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
12

4.หัวข้ อประชุมวิชาการ
“Asthma and COPD for HEALTHCare Workers” ดังรายละเอียดในโปรแกรมทีแ่ นบมา
17

5.ลักษณะการประชุมวิชาการ
การบรรยายทางวิชาการ นําเสนอด้ วยวาจา และสไลด์ Power Point
5.1หัวข้ อการบรรยาย
19
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The key update asthma guideline in children
Update asthma guideline in adults
Asthma assessment : barrier to achieve asthma control
Pharmacological treatment of asthma
Practical approach to management difficult to treat asthma :
Treatment of asthma co-morbidities
Management of asthma and COPD exacerbation
Update COPD guideline
Asthma – COPD overlap
Individualized care for COPD patients: co-morbidities and smoking cessation
Pharmacological treatment for COPD
Inhaler device and inhalation technique:
Strategies for improving adherence to asthma & COPD treatment
End of life care in COPD
Non-Pharmacological treatment in Asthma and COPD
6.วิทยากร
ประกอบด้ วยแพทย์ เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบการหายใจ จากสถาบันต่ างๆ ดังนี้
คุณพัชรา บุญญอนุชิต
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
นพ.ณยศ ปณิธานธรรม
ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร
ผศ.ดร.ภญ.วริสรา ปาริชาติกานนท์
ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้ วอมตวงศ์
รศ.นพ.ณรงค์ กร ซ้ ายโพธิ์กลาง
อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน
ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
อ.พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่ งเรืองหิรัญญา
อ.พญ.เปี่ ยมลาภ แสงสายัณห์
ผศ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
ผศ.พญ.รพีพร โรจน์ แสงเรือง
รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี

พยาบาลชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
หน่ วยโรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรคระบบหายใจ กุมารเวชศาสตร์ สถาบันบําราศนราดูร
โรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การหายใจและปอด อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โรคจมูก ไซนัส ภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ
อายุรศาสตร์ ปอด สถาบันโรคทรวงอก
อาจารย์ ประจําภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ประจําศูนย์ แพทย์ ภยั พิบัติและฉุกเฉินเจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระบบทางเดินหายใจและปอด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54

7.กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 220 คน
8.ผู้เข้ าร่ วมประชุม
พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด,โรคหืด,โรคภูมแิ พ้ ,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU เภสัชกร, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ทสี่ นใจ
9.งบประมาณ รวมเป็ นเงิน 500,000 บาท โดยเบิกจ่ ายจากเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโรคหืดแห่ งประเทศไทย
57
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.............................................................................................

วันพฤหัสบดีท่ ี 15 กรกฎาคม 2564
08.00 – 08.40 น. ลงทะเบียน

โปรแกรมประชุมวิชาการ 2021
“Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021”
ระหว่ างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

08.40 – 09.00 น. พิธีเปิ ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล
อดีตรองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่ งประเทศไทย
67

ดําเนินการอภิปราย

คุณพัชรา บุญญอนุชิต
หัวหน้ าสาขาการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

09.00 – 09.30 น.

The key update asthma guideline in children
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
70

71

09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

10.30 – 11.00 น.
11.00– 11.-30 น.

Update asthma guideline in adults
นพ.ณยศ ปณิธานธรรม
สถาบันบําราศนราดูร
Asthma assessment : barrier to achieve asthma control
ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Coffee Break
Pharmacological treatment of asthma
ผศ.ดร.ภญ.วริสรา ปาริชาติกานนท์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
81

11.30 – 12.30 น.

Symposium : Boehringer ingelheim (Thai) Ltd.
Past – Present – Future : Legacy Antimus carinic for COPD and Asthma treatment.
ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้ วอมตวงศ์
Symposium : Thai-Otsuka.co., Ltd
Oral bronchodilator use Asthma and COPD.
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
รศ.นพ.ณรงค์ กร ซ้ ายโพธิ์กลาง
84

12.30 - 13.30 น.

89

13.30 – 14.00 น.

Practical approach to management difficult to treat asthma :
อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Treatment of asthma co-morbidities
รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Coffee Break
91

92

14.00 – 14.30 น.

94

95

14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.

Management of asthma and COPD exacerbation
รศ.นพ.ณรงค์ กร ซ้ ายโพธิ์กลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ ท่ ี 16 กรกฎาคม 2564
ดําเนินการอภิปราย คุณพัชรา บุญญอนุชิต
หัวหน้ าสาขาการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
09.00 – 09.30 น.

Update COPD guideline
ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Asthma – COPD overlap
103

104

09.30 – 10.00 น.

106

107

10.00 – 10.30 น.

อ.พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ

Individualized care for COPD patients: co-morbidities and smoking cessation
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่ งเรืองหิรัญญา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ
Pharmacological treatment for COPD
อ.พญ.เปี่ ยมลาภ แสงสายัณห์
สถาบันโรคทรวงอก
Coffee Break
109

110

10.30 – 11.00 น.

112
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11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.

Inhaler device and inhalation technique:
ผศ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
อาจารย์ ประจําภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
116

117

12.00 – 12.30 น.

Symposium : Pacific HealthCare (Thailand) Co.,Ltd.
Evolution of asthma treatment focusing on “ drug delivery and cost effectiveness “
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้ วอมตวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
121

12.30 – 13.00 น.

Symposium : AstraZeneca (Thailand) Ltd.
New paradigm concept for Next Era Asthma Care.
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้ วอมตวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
123

124

125

13.00 – 13.30 น.

Strategies for improving adherence to asthma & COPD treatment
ผศ.พญ.รพีพร โรจน์ แสงเรือง
อาจารย์ ประจําศูนย์ แพทย์ ภยั พิบัติและฉุกเฉินเจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
127

128

13.30 – 14.00 น.

End of life care in COPD
รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
130

131

14.00 – 14.30 น.

Coffee Break

14.30 – 15.00 น.

Non-Pharmacological treatment in Asthma and COPD
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับประกาศนียบัตร , ปิ ดประชุม
**********************************************************************
บ.ไทยโอซูก้า จํากัด สนับสนุนทําแผ่ นพับประชุมวิชาการ 2021
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15.00 – 16.00 น.

