
 
 

EACC 11th Year Anniversary 
กําหนดการการประชุมใหญประจําปคร้ังท่ี 11 

วันจันทรท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟาราชเทวี) 

หองราชเทวี แกรนดบอลรูม 
08:00 - 08:30 ลงทะเบียน และติดโปสเตอร สําหรับโรงพยาบาลท่ีสงผลงานประกวด  
08:30 - 08:45  พิธีเปด โดย   
  - รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ ประธานเครือขายคลินิกโรคหืด และ COPD  
  - นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักด์ิ รองเลขาธกิาร สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ    
08:45 - 09:15  Asthma & COPD problem and Current situation in Thailand 
  นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักด์ิ รองเลขาธิการ สํานกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ  
09:15 - 10.05  How to help raise expectations in your asthma patients? 
  The benefits of EACC Research online for the better clinical outcome 
  รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10.05 - 10.20 รับประทานอาหารวาง 
10.20 – 11.05 The Importance factors for Achieve “TOTAL CONTROL” 
  รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
11.05 – 11.50 Meet the Experts :  

Early diagnosis and treatment in Pediatric to Prevent Asthma in Adult : Points and 
Pitfalls 

  ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11.50 – 12.15  Open Forum 
  รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ ประธานเครือขายคลินิกโรคหืด และ COPD 
  ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Moderator) 
12.15 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 - 13.30 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเย่ียมชมผลงานแตละโรงพยาบาล 
13:30 - 15:00  นําเสนอผลงาน EACC Excellence Award 2014 (Asthma) 
  -ประเภทโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณการจัดต้ัง EACC มากกวา 3 ป (Advanced Experience) 
  -ประเภทโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณการจัดต้ัง EACC นอยกวาหรือเทากับ 3 ป (Beginner 
Experience) 
15.00-15.15 รับประทานอาหารวาง  
15.15-16.45 นําเสนอผลงาน EACC Excellence Award 2014 (COPD)  
  -ประเภทโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณการจัดต้ัง EACC มากกวา 3 ป (Advanced Experience) 
  -ประเภทโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณการจัดต้ัง EACC นอยกวาหรือเทากับ 3 ป (Beginner 
Experience) 
  



 
EACC 11th Year Anniversary 

กําหนดการการประชุมใหญประจําปคร้ังท่ี 11 
วันอังคารท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟาราชเทวี) 
หองราชเทวี แกรนดบอลรูม 

 08.30-09.00  ลงทะเบียน และเย่ียมชมโปสเตอร 
09.00-09.30 11th EACC Annual Meeting “Practice with Spirit , Achieve with Partners” 

   นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักด์ิ รองเลขาธิการ สํานกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ   
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ ประธานเครือขายคลินิกโรคหืด และ COPD  

  คุณวิสารกร มดทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บุรีรัมย 
09.30-10.15          The Pragmatic for high risk COPD exacerbation in EACC 
 รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Speaker)  
10.15-11.00 Burden COPD and Target interest in COPD management 
  นพ.รักษพงศ  เวียงเจริญ อายุรแพทย โรงพยาบาล พหลพลหยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 
  Open Forum COPD 
 รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Speaker) 
  นพ.รักษพงศ  เวียงเจริญ อายุรแพทย โรงพยาบาล พหลพลหยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 
11.00-11.15 รับประทานอาหารวาง  
Specialist Session 

 11.15-12.15 Healthcare partnership workshop 
   Room1 (Doctor) :  
   Case discussion  

Asthma : How to help raise expectations in your asthma patients? 
COPD : How to diagnosis for high risk COPD exacerbation? 

   รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Speaker) 
  นพ.รักษพงศ  เวียงเจริญ อายุรแพทย โรงพยาบาล พหลพลหยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 

   Room2 (Nurse) :  
   How to find uncontrolled patients/ Compliance / Pulmonary rehab 
   อ.อุไรวรรณ แซอุย  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   คุณเพชราภรณ สุพร  พยาบาลวิชาชีพประจําคลินกิโรคหืดและปอดอุดกั้นเร้ือรังแบบงาย รพ.นครพนม  

Room3 (Pharmacist) : 
    Quality of inhaler drug  
   รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
   Common Problems of Inhaler Technique and Compliance 
   รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

12.15-13.15 รับประทานอาหารกลางวัน            
 13.15-14.15 ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด   EACC Excellence Award  & Peer Recognition Award 2014 
   รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสด์ิ ประธานเครือขายคลินิกโรคหืด และ COPD 
 14.15             ปดการประชุม 


