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 เวลา หัวข�อ วิทยากร

08.30-09.00 Morning Symposium: Omron Healthcare - How to manage ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
 upper and lower airway cough syndrome: Tips & Tools

09.00-09.20 Future Trend Thai Chronic Cough Guideline 2021  รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก�วอมตวงศ�
  ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ�พัฒนาพิพัฒน�

09.20-09.40 Steroid responsive cough:  รอ.ญ.พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร
 Cough variant asthma and non-asthmatic  ผศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ�
 eosinophilic bronchitis

09.40-10.00 Upper airway cough syndrome (UACS):  รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีป�กร
 ENT perspective 

10.00-10.20 Gastroesophageal reflux and cough: GI perspective  ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย�

10.20-10.40 Coffee break 

10.40-11.00 Chronic cough in children:Pediatric perspective  ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

11.00-11.20 Post-infectious cough (PIC) and pertussis:  ศ.นพ.ธีระพงษ� ตัณฑวิเชียร 
 Infectious disease perspective

11.20-11.50 Educational Symposium: Sanofi-Aventis - Type-2  อ.พญ.ชามาศ วงค�ษา
 respiratory and skin diseases: Role of anti-IL-4R 

11.50-12.00 Luncheon serving  

12.00-12.45 Luncheon Symposium: Pacific Healthcare - Efficacy รศ.นพ.ณรงค�กร ซ�ายโพธิ์กลาง
 and safety of xanthine in Asthma and Chronic cough 

12.45-13.30 Luncheon Symposium: GSK:   ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกุล
 Combat Cough in Asthma and AR

13.30-14.00 Panel discussion; ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณ�ต (COPD)
 Chronic cough in various diseases  อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน� (Bronchiectasis)
 (chronic bronchitis - COPD, bronchiectasis and IPF) ผศ.นพ.ศุภฤกษ� ดิษยบุตร (IPF)
  รศ.นพ.ณรงค�กร ซ�ายโพธิ์กลาง
  (ผู�ดำเนินรายการ)

14.00-14.30 Educational Symposium: Thai Otsuka - Chronic cough: Prof.Peter Gibson
 An Approach (Australia - Speaker) 
   Prof.Orapan Poachanukoon 
  (Thailand - Moderator)

14.30-14.45 Closing remark and research award announcement ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล  

14.45-15.00 Coffee break   
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 เวลา หัวข�อ วิทยากร

08.45-09.00 ลงทะเบียน เป�ดงาน เลขาธิการสมาคม

09.00-09.20 ปาถกฐา Asthma in the year 2021, The Way Forward ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

09.20-09.40 Asthma for Primary Care Physicians in Thailand รศ.ดร.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ 

09.40-10.00 ประชาพิจารณ� TAC Asthma Guideline in Adults 2020 รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก�วอมตวงศ�

10.00-10.20 Difficult-to-treat and severe asthma:  พล.ต.รศ.นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ
 Clinical Approach รศ.นพ.ณรงค�กร ซ�ายโพธิ์กลาง

10.20-10.30 ประชุมกรรมการบริหารสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม TAC

10.30-10.50 Coffee break / poster viewing and contest กรรมการ

10.50-11.10 Chronic rhinosinusitis with nasal polyps in asthma   ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ�พัฒนาพิพัฒน�
 treatment: Medication and Surgery รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ�

11.10-11.40 Asthma and respiratory allergy in era of pandemic อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ�นรา มอร�ด
 COVID-19: Panel discussion and clinical experience ผศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร
 Infectious, Otolaryngologist and Pulmonologist อ.นพ.ธิติวัฒน� ศรีประสาธน�
  อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน� ผู�ดำเนินรายการ 

11.40-11.50 Luncheon serving   

11.50-12.35 Luncheon Symposium: Astra Zeneca - Anti - รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล
 Inflammatory Reliever Concept for New Era  รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก�วอมตวงศ�
 Asthma Care 2021 

12.35-13.20 Luncheon Symposium: MSD Thailand - Closed the Gap ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ�พัฒนาพิพัฒน� 
 of Uncontrolled Asthma: Comprehensive approach
 
13.20-13.50 Educational Symposium: Boehringer Ingelheim - รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก�วอมตวงศ� 
 Cholinergic bronchodilators for severe asthma: 
 Step before biologics   

13.50-14.20 Allergy Role in Asthma:  ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน� 
 A must to see vs. A luxury to care  

14.20-14.40 Viral and bacterial vaccination for asthma  ผศ.นพ.จักรพงษ� บรูมินเหนทร�

14.40-14.55 Coffee break and poster viewing  

14.55-15.15 Sleep disorder co-existing asthma and AR  รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

15.15-15.35 Asthma Exacerbation 2021; รศ.ดร.นพ.กัมพล อำนวยพัฒนพล
 ER setting vs. ICU setting รอ.ญ.พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร


