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ไ5thEasy Asthma and COPD Clinic (EACC) Annual Meeting
กาหนดการประชุมใหญ‘ประr ไซ ค!*!ที่ ใ5
เคร©ฟายกรอกโรคหืด แคะป0ด00กั้พ ร0รังแบบง่าย

วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หองราชเทว แกรนด์บอลรม โรงแรมเอเชย กรงเทพ

08:00 - 09:00

ลงทะเบยน

09:00 - 09:30

ฟ้ธืเปิด 15th EACC Annual Meeting “จากปฐมบท...สู่ปฐมภูม”
- กล่า วเปิด งานโดย นพ.สุชุม กาญจนพมาย ปลัด กระทรวงสาธารณสุข
- กล่า วรายงานโดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัส ดี้ป ระธานเครอข่า ย EACC

09:30 - 10:30

เลวนาสถานการณ์โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทยและ การขับเคลื่อน
การ ดำเนินงทนดาน การสาธารณสุขระดับประเทศ “จากปฐมบท,..สูป
่ ฐมภูม”
- ยุท ธศาสตร์แ ละการขับ เดลื่อ นเชงนโยบาย
โดย นพ.ประพนธ ตั้ง ศรีเก๊ย รติค ุล รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข
- สทานการณ์ใน{โจสุบ ัน และการสนับ ส นุนเชงนโยบาย
โดย สำนัก งานหลัก ประกัน สุฃ ภาพนห่งชาต
- นโยบายสู่ก ารปฏ๊บ ัต ิโ ดย รส.นพ.วัชรา บุญ สวัส ดประธาน เครีอข่าย EACC
- ดำเนิน รายการโดย อ.นพ.อนุข ัด นิย ม {โหนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหางเดนหายใจ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสิม า

10:30-11:00

รับ ประหานอาหารว่าง

11: 0 0 - 12:00

Real-life practice for Adult &amp; Pediatric Asthma, AR and COPD: Case discussion
- ศ.พญ.จามร ธรตนุล พศาล คุมารแพทย์ผ ู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเติน ทายใจ
มหาวิท ยาลัย ซอนแก่น
- รศ.นพ.วัชรา บุญ สวัศ ด ประธานเครอซ่าย EACC

12:00-13:00

รับ ประทานอาหารกลางวัน

13:00- 14:00

Closing the gap of Asthma and COPD Management: Multidisciplinary Team
- นพ.ธนุช ต นิย ม{โทมะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดนหายใจ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสิม า

15.00 - 17.00

ประกวดผลงานทารดำเนินงานคลนักโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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15thEasy Asthma and COPD Clinic (EACC) Annual Meeting

กำหนดการบร ะ ชุม,เหญ ป ร ะ ' 4ๆเปี ครงกี่ 15
เครอช่ายคคินัก!รทหด และUoaQQกั้นISOรังแบบงำย

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ, 2562
หองราชเทวี แกรนด์บอลรบ โรงแรบเอเรย กรงเทพ

08:00 - 09:00

ลงทะเบีย น

09:00 1. 09:30

Best Practice sharing: Service Excellence in Asthma
and AR Management
- น พ .ส ุท รพ ฬ รหสิพ ร แพทย์ผ ู้เชี่ย วซาญต้า นโรคภูม ิแ พิแ ละภูม ิค ุม กัน
โรงพยานาสพหธโสธร

09:30 - 10:30

เสวนาเครอซ่าย “จาทปฐมบท*.ฝ'ปฐมภู
น ิ” จาก่โ รงพยาบาลต้น แนบ
■M
ช ุ่เ M
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10:30- 11:00

รับประหานอาหาร-ว่าง

11:00-11:30

น'พัก รรม EACC Health Card ส่ท ารเชี่อ ฬฺย งแนบครฃวงจร
- รส.นพ.รัชรา บุญ สรัส ์ด ประธานเดรอซ่าย EACC
- ดร.จัก รสัน ต์ เลยหยุด หัวหนางานเหสโนโลรสารสนเทศ ฝานัก งานสาธารณสุซ จังหวัด ขอนแก่น

11:30-12:00

ประกาศผลการประทวตผสการดาเนัน งานครนัก โรคหดนละ'ม่อ ต อด fทนรื้อรัง
- รส.นพ.รัชรา บุญ ส์ร ัส ด ประธานเครอข่าย EACC

12:00-13:00
13:00 - 13:30

รัซ ประหานอาหารกลางรัน
Workshop: การร่า นยล Spirometry แสะการนำ'พใเในเวชปฏิบ ัต ิ
- รส,นพ.รัชรา บุท1เส'าสต ประธานเครอซ่าย EACC

13:30 - 15:00

Workshop: สหสาชาวชาเพฟูพ วามฟ็น เรสต้า นการดูแ ลผู้ป ่ว ยโรดหัต แส๗ อด0«กนเรฮรัง

Session for Doctor '(ฬองพญาไห}: Practical Point เท Asthma & COPD Management
- รศ.นพ.รัชรา บุญ ส์ร ัส ด ประธานเครอซ่าย EACC
- ส.พญ,าามรี ธรตทุล พิศ าล ทุมารนพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระนบหางเตินหายใจ
มหาวิห ยาลัย ชอนแก่น

Session for Pharmacist (พส^ปพฆาน}: How to Detect: Medication Problem arid Advise
- กญ.สืร ็น เพ็ญ ภํน นห์ คณะเภสัช ศาสตร์ม หาวิท ยาลัย ซอนแก่น

Session for Nurse (ห84ทซเหวื แกรนm isล พ ) : การเชี่อม'โยงเด'm ข่า ยการดูแ ลฺผ ู้ป ่วย
และการพยาบาลทส*'าฅัญ
- อ,ชุไรวรรณ แซ่อุย คณะแพหยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น
- รด,.กญ,สุณ เลศสิน อุด ม คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น

