
 

EACC 10th Year Anniversary 

กําหนดการการประชุมใหญประจําปครั้งที่ 10 

วันจันทรที่ 10 มีนาคม 2557 

ณ หองราชเทวี แกรนดบอลรูม   โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟาราชเทว)ี 

08:00 -08:30 ลงทะเบียน และติดโปสเตอร สําหรับโรงพยาบาลที่สงผลงานประกวด  

08:30 -08:45  พิธีเปด โดย   

  - รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ ์ประธานเครือขายคลินิกโรคหืด และ COPD  

  - นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ ์รองเลขาธิการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ     

08:45 -09:15  สถานการณปจจุบันและทิศทางในอนาคตของ Asthma&COPD เพื่อนําไปสู Admission rate near Zero 

  นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

09:15 -10.15  ทําอยางไรให Admission rate ไปถึง “ศูนย” 

  How  to Achieve Adult Asthma Admission rate near Zero? 

   รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  How  to Achieve Pediatric Asthma Admission rate near Zero? 

  ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

10.15-10.30 พักรับประทานอาหารวาง 

10.30-11.10 How  to Achieve Admission rate near “Zero” ; Partly control is it Enough? 

  รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Speaker)   

11.10-12.00 Open forum for Q&A  

  รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   Speaker 

  ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  Speaker 

  รศ.พญ.ชลีรัตน ดิเรกวัฒนชัย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี Speaker  

  รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร Moderator 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 13.30 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเยี่ยมชมผลงานแตละโรงพยาบาล   

13:30 - 15:00  นําเสนอผลงาน EACC Excellence Award 2013 (Asthma) 

   โดยโรงพยาบาล 5 แหงที่ไดรับการคัดเลือก   

15:00-15.15  รับประทานอาหารวาง   

15:15 -16:30   นําเสนอผลงาน EACC Excellence Award 2013 (COPD)  

   โดยโรงพยาบาล 5 แหงที่ไดรับการคัดเลือก 



      

EACC 10th Year Anniversary 

กําหนดการการประชุมใหญประจําปครั้งที่ 10 

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 

ณ หองราชเทวี แกรนดบอลรูม    โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟาราชเทว)ี 

 08.00-08.30  ลงทะเบียน และเยี่ยมชมโปสเตอร  

08.30-09.10   The Quality of Inhaler therapy for better clinical outcomes 

  รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 09.10-10.10 Topic debate:  

   COPD Exacerbation management : Is it Easy? 

   รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Speaker) 

   อ.พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Speaker) 

 10.10-10.25 พักรับประทานอาหารวาง 

 Specialist Session 

 10.25-11.25 Healthcare partnership workshop 

   Room1 (Doctor) :  

   Case discussion When / How to adjust the therapy?   

   รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Speaker) 

   อ.พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Speaker) 

   Room2 (Nurse) :  

   How to find uncontrol patients/ Compliants ? 

   อ.อุไรวรรณ แซอุย  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   คุณณกานตชญาน นววัชรินทร   โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร 

   คุณเพชราภรณ สุพร   โรงพยาบาลนครพนม 

   Room3 (Pharmacist) : 

    Quality of inhaler drug  

   รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

   Common Problems of Inhaler Technique 

   รศ.ภญ.สุณ ีเลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะ 

11.25-12.00 Partnering for more achievement , Look ahead for another 10 Years to help patients. 

 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน            

 13.00-14.00 ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด   EACC Excellence Award  & Peer Recognition Award 2013 

 14.00             ปดการประชุม 


