โปรแกรมประชุมวิชาการ 2021
“Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021”
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
08.00 – 08.40 น. ลงทะเบียน
08.40 – 09.00 น. พิธีเปิ ด โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชยั เจริ ญรัตนกุล
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ประธานมูลนิธิโรคหื ดแห่งประเทศไทย
7

ดําเนินการอภิปราย คุณพัชรา บุญญอนุชิต
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
09.00 – 09.30 น.

The key update asthma guideline in children
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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09.30 – 10.00 น.

Update asthma guideline in adults
นพ.ณยศ ปณิ ธานธรรม
สถาบันบําราศนราดูร
Asthma assessment : barrier to achieve asthma control
ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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10.00 – 10.30 น.

10.30 – 11.00 น.
11.00– 11.-30 น.

Coffee Break
Pharmacological treatment of asthma
ผศ.ดร.ภญ.วริ สรา ปาริ ชาติกานนท์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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11.30 – 12.30 น.

Symposium : Boehringer ingelheim (Thai) Co.,Ltd.
Past – Present – Future : Legacy Antimus carinic for COPD and Asthma treatment
ศ.นพ.สุชยั เจริ ญรัตนกุล
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
Symposium : Thai-Otsuka. Co.,Ltd.
Oral bronchodilator use Asthma and COPD
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู
รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
Practical approach to management difficult to treat asthma
อ.นพ.ธิติวฒั น์ ศรี ประสาธน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Treatment of asthma co-morbidities
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Coffee Break
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12.30 - 13.30 น.
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13.30 – 14.00 น.
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14.00 – 14.30 น.
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14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.

Management of asthma and COPD exacerbation
รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38

39

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ดําเนินการอภิปราย คุณพัชรา บุญญอนุชิต
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
09.00 – 09.30 น.

Update COPD guideline
ผศ.นพ.อภิชาติ คณิ ตทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Asthma – COPD overlap
อ.พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
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09.30 – 10.00 น.
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10.00 – 10.30 น.

Individualized care for COPD patients: co-morbidities and smoking cessation
รศ.นพ.สุทศั น์ รุ่ งเรื องหิ รัญญา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ
Pharmacological treatment for COPD
อ.พญ.เปี่ ยมลาภ แสงสายัณห์
สถาบันโรคทรวงอก
Coffee Break
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10.30 – 11.00 น.
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11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.

Inhaler device and inhalation technique:
ผศ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
อาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
56
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12.00 – 13.00 น.

Symposium : Pacific HealthCare (Thailand) Co.,Ltd.
Evolution of asthma treatment focusing on “drug delivery and cost effectiveness”
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
60

61

13.00 – 14.00 น.

Symposium : AstraZeneca (Thailand) Co.,Ltd.
New paradigm concept for Next Era Asthma Care
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
64
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14.00 – 14.30 น.

Strategies for improving adherence to asthma & COPD treatment
ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรื อง
อาจารย์ประจําศูนย์แพทย์ภยั พิบตั ิและฉุกเฉิ นเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
End of life care in COPD
รศ.นพ. ฉันชาย สิ ทธิพนั ธุ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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14.30 – 15.00 น.
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15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

Coffee Break
Non-Pharmacological treatment in Asthma and COPD
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
กลุ่มวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับประกาศนียบัตร , ปิ ดประชุม
**********************************************************************
บ.ไทยโอซูกา้ จํากัด สนับสนุนทําแผ่นพับประชุมวิชาการ 2021
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16.00 – 17.00 น.
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