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“Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021” 

ระหวา่งวนัท่ี 15 - 16 กรกฎาคม 2564  

ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

08.00 – 08.40 น.  ลงทะเบียน  

08.40 – 09.00 น. พิธีเปิด   โดย  ศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ชยั  เจริญรัตนกลุ                                                                                                          

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

                               7ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 

ดาํเนินการอภิปราย  คุณพชัรา บุญญอนุชิต   

หวัหนา้สาขาการพยาบาลผูป่้วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

09.00 – 09.30 น.              The key update asthma guideline in children  

 10ศ.ดร.พญ.อรพรรณ  โพชนุกลู 

    11คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

09.30 – 10.00 น.              Update asthma guideline in adults  

นพ.ณยศ  ปณิธานธรรม 

                   14สถาบนับาํราศนราดูร 

10.00 – 10.30 น.             Asthma assessment : barrier to achieve asthma control 

ผศ.นพ.สมบูรณ์  จนัทร์สกลุพร 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

10.30 – 11.00 น.              Coffee Break  

11.00– 11.-30 น.                 Pharmacological treatment of asthma  

                                                               20ผศ.ดร.ภญ.วริสรา  ปาริชาติกานนท ์

                                                               21ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะเภสชัศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

11.30 – 12.30 น.              Symposium : Boehringer ingelheim (Thai)  Co.,Ltd. 

               Past – Present – Future : Legacy Antimus carinic for COPD and Asthma treatment 

                                                               24ศ.นพ.สุชยั  เจริญรัตนกลุ 

                                                               25รศ.นพ.ธีระศกัด์ิ  แกว้อมตวงศ ์

12.30 -  13.30 น.                  Symposium : Thai-Otsuka. Co.,Ltd.    

                                             Oral  bronchodilator  use  Asthma  and  COPD 

                                                               28ศ.ดร.พญ.อรพรรณ  โพชนุกลู 

                                                               29รศ.นพ.ณรงคก์ร  ซา้ยโพธ์ิกลาง                                            

13.30 – 14.00 น.               Practical approach to management difficult to treat asthma   

                   31อ.นพ.ธิติวฒัน์  ศรีประสาธน์ 

                                                               32คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

14.00 – 14.30 น.                  Treatment of asthma co-morbidities  

                                                               34รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน  

                                                               35คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล                                             

14.30 – 15.00 น.                 Coffee Break 

15.00 – 15.30 น.                Management of asthma and COPD exacerbation 

                38รศ.นพ.ณรงคก์ร  ซา้ยโพธ์ิกลาง  

  39คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



วนัศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2564 

ดาํเนินการอภิปราย คุณพชัรา บุญญอนุชิต   

หวัหนา้สาขาการพยาบาลผูป่้วยนอก โรงพยาบาล  ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

09.00 – 09.30 น.                Update COPD guideline 

                    43ผศ.นพ.อภิชาติ  คณิตทรัพย ์

                                                               44คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    

09.30 – 10.00 น.                Asthma – COPD overlap  

                    46อ.พญ.นาฎพธู  สงวนวงศ ์ 

                    47อายรุศาสตร์  โรคระบบการหายใจ  

10.00 – 10.30 น.                Individualized care for COPD patients: co-morbidities and smoking cessation 

                    49รศ.นพ.สุทศัน์  รุ่งเรืองหิรัญญา 

                                                                50คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ 

10.30 – 11.00 น.                Pharmacological treatment for COPD 

                                                 52อ.พญ.เป่ียมลาภ  แสงสายณัห์ 

                                                                53สถาบนัโรคทรวงอก 

11.00 – 11.30 น.                Coffee Break 

11.30 – 12.00 น.                Inhaler device and inhalation technique:  

                                                                56ผศ.ภญ.พิชญา  ดิลกพฒันมงคล                          

                       57อาจารยป์ระจาํภาควชิาเภสชักรรม  มหาวทิยาลยัมหิดล  

12.00 – 13.00 น.                Symposium : Pacific HealthCare (Thailand) Co.,Ltd. 

                                              Evolution  of  asthma  treatment  focusing  on  “drug  delivery  and  cost  effectiveness”       

                    60รศ.นพ.ธีระศกัด์ิ  แกว้อมตวงศ ์

                                                                61คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

13.00 – 14.00 น.                Symposium : AstraZeneca (Thailand) Co.,Ltd. 

                                              New  paradigm  concept  for  Next  Era  Asthma  Care  

                    64รศ.นพ.ธีระศกัด์ิ  แกว้อมตวงศ ์   

                  65คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

14.00 – 14.30 น.       Strategies for improving adherence to asthma & COPD  treatment  

                 67ผศ.พญ.รพีพร  โรจน์แสงเรือง 

                                                 68อาจารยป์ระจาํศูนยแ์พทยภ์ยัพิบติัและฉุกเฉินเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

14.30 – 15.00 น.                     End of life care in COPD 

                                                                70รศ.นพ. ฉนัชาย  สิทธิพนัธ์ุ 

                                    71คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

15.00 – 15.30 น.                  Coffee Break 

15.30 – 16.00 น.                     Non-Pharmacological treatment in Asthma and COPD 

                                                                74ผศ.ดร.บวรลกัษณ์  ทองทว ี 

                  75กลุ่มวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

                                                                76คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

16.00 – 17.00 น.                     รับประกาศนียบตัร , ปิดประชุม  

                                   ********************************************************************** 

    79บ.ไทยโอซูกา้  จาํกดั สนบัสนุนทาํแผน่พบัประชุมวชิาการ 2021 
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