
  
 
 
 

 
เลขที่ 029/2565 

        19 มกราคม 2565 

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 

เรียน   คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 

เนื่องด้วย สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย กำหนดการจัดกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้ Theme “Asthma Management in the year 
2022: Simplicity and Complexity” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
กมลทิพย์ 1-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มความรู้
ใหม่ให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหืด และโรคพบร่วม โดยการประชุม
ดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอการประกวด
ผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และผู้สนใจทั่วไป  

ในการนี้ทางสมาคมฯ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ที่
สนใจในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจได้เข้าร่วมงาน
ประชุมดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา 

 

 

    

        (ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล) 
                     นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย    
 

คณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2562 – 
2564 
นายกสมาคม 
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล 

เลขาธิการ 
รศ.นพ.ธรีะศกัดิ ์ แกว้อมตวงศ ์

อปุนายก 
รศ.นพ.ณรงคก์ร  ซา้ยโพธิก์ลาง 

เหรญัญิก 
ผศ.พญ.หฤทยั  กมลาภรณ์ 

ประธานวิชาการ 
รศ.นพ.ฮโิรช ิ จนัทาภากุล 

รองประธานวิชาการ 
นพ.สนัต ิ สลิยัรตัน์ 
อ.นพ.จริวฒัน์ เชีย่วเฉลมิศร ี  

ประธานวิจยั 
นพ.ธติวิฒัน์  ศรปีระสาธน์ 

รองประธานวิจยั 
พ.ท.นพ.วฒัน์ มติรธรรมศริ ิ  

ฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ์ 
รศ.ดร.นพ.กมัพล อ านวยพฒันพล 

ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต 

กรรมการกลาง 
ผศ.พญ.ทชิา  ฤกษพ์ฒันาพพิฒัน์ 
รศ.พญ.นฤชา  จริกาลวสาน 
รอ.ญ.พญ.นิษฐา  เอือ้อารมีติร 
อ.พญ. ชามาศ วงคษ์า 

ปรึกษาอาวโุส 
พล.ต.รศ.นพ.อธกิ  แสงอาสภวริยิะ 

เลขานุการ 
นางนภาพร ขนันาค 
 



การประชุมวิชาการประจ าปี 2565 สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

18 MAR 22 19 MAR 2217 MAR 22

DAY 1 

08.45-09.00 ลงทะเบียน เปิดงาน
เลขาธิการสมาคม

09.00-09.20 ปาฐกถา Asthma in the year 2022
รศ.นพ.วชัรา บญุสวสัดิ ์

09.20-09.50 Year in review (Adult and Pediatrics)
ผศ.นพ.มนะพล กลุประณีต (Med)

ผศ.พญ.หฤทยั กมลาภรณ ์(Ped)

09.50-10.10 Early life and Asthma
รศ.พญ.จิตลดัดา ดีโรจนวงศ์

10.10-10.30 TAC asthma guideline in adult 2022
รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

10.30-10.50 ประชมุกรรมการบรหิารสมาคม 
คณะกรรมการบริหารสมาคม TAC 

10.50-11.10 Coffee break/research poster presentation

11.10-11.30 Basic science to advance immunology in

พ.ท.นพ.วฒัน ์มติรธรรมศิริ  
asthma

11.30-12.00 Difficult and uncontrolled asthma

นพ.บญุสาม ร ุ่งภวูภทัร (ENT)

Case discussion and clinical experience

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน (Chest)

นพ.จิรวฒัน ์เชีย่วเฉลิมศรี (Allergist)

Otolaryngologist,Pulmonologist and Allergist 

13.30-14.00 Non-pharmacologic treatment in asthma 

Nutrition and biotics in asthma

นพ.สนัต ิ สิลยัรัตน์

Bronchial thermoplasty in severe asthma 

นพ.ธิตวิฒัน์ ศรีประสาธน์

14.00-14.20 Treatment of T2-low asthma (LAMA&Macrolide) 

รศ.นพ.ฮโิรช ิจนัทาภากลุ

14.20-14.35 Coffee break and poster viewing

14.35-15.00 Asthma Exacerbation Management; 

รศ.ดร.นพ.กมัพล อ านวยพฒันพล
ER and ICU settings

พญ.นษิฐา เอื้ออารีมติร

DAY 2 

08.15-09.00
Smart Peak Flow: The resilience for asthma care

Morning symposium:DKSH

ผศ.พญ.ทิชา ฤกษพ์ฒันาพิพฒัน์

รศ.นพ.วชัรา บญุสวสัดิ์

09.00-09.20

รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

09.20-09.40

Allergic rhinitis update treatment

รศ.ดร.นพ.พงศกร ตนัตลิีปิกร

Sinusitis and nasal polyp update treatment

09.40-10.00
ศ.นพ.สเุทพ กลชาญวิทย์

GERD update treatment and approach

10.00-10.20 Asthma and COPD; Similarities and differences 

10.20-10.40 Coffee Break

นพ.สิระ กอไพศาล

10.40-11.00 Effect of sex hormone and asthma

ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษร์ ุ่งธรรม

11.00-11.20 Vaccination in asthma

พญ.นษิฐา เอื้ออารีมติร(Chest) 

11.20-12.00 COVID-19 and asthma

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร (ID)

12.00-12.15 Research award announcement
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนกุลุ

นพ.ธิตวิฒัน์ ศรีประสาธน์

12.15-13.00

รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

Luncheon Symposium:AstraZeneca
The Power of Single Inhaler for Better Asthma Treatment

13.00-13.45

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนกุลุ

Luncheon Symposium:Viatris
Management of Allergic Rhinitis in Comorbid Asthma

13.45-14.05 OSA update treatment and approach

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

14.05-14.25 Allergen Specific Immunotherapy in asthma 

นพ.จิรวฒัน ์เชีย่วเฉลิมศรี  

14.25-14.45 Bronchiectasis in asthma(Case-based discussion)

ผศ.นพ.มนะพล กลุปราณีต(Chest)

พญ.ชญานนิ นติวิรางกรู(Radiology)

14.45 Closing remark 
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนกุลุ

DAY 3 

ประกวด
ผลงานวิจัยจาก

บคุลากรทางการแพทย์

หมดเขตรับสมัคร 11 มีนาคม 2565 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ส าหรับแพทย์ 
รางวลัชนะเลศิ 10,000 บาท รางวลัรองชนะเลศิ 7,000 บาท และรางวลัชมเชย 5,000 บาท

ส าหรับบคุลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์ 
รางวลัชนะเลศิ10,000 บาท รางวลัรองชนะเลศิ 7,000 บาท และรางวลัชมเชย 5,000 บาท 

ส่งผลงานได้ทาง

ผูป้ระสานงาน คุณนภาพร ขนันาค

โทร 089-496-2211

ลงทะเบียนออนไลน์

12.00-12.45 Luncheon Symposium:GSK

12.45-13.30 Luncheon Symposium:Organon

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนกุลุ
นพ.ธิตวิฒัน์ ศรีประสาธน์

Universal and complimentary asthma management

รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

PRD:The Secret Recipes for All Asthma Patients

09.30-09.50 ลงทะเบียน

09.50-10.10 

10.10-10.55

severe asthma
Immuno-pathogenesis of difficult and10.55-11.25

severe asthma
Pathophysiology of difficult and 11.25-11.55

severe asthma
Clinical assessment of difficult and 

11.55-12.40
Targeted Therapies“3 in1” for Severe Asthma,

Lunch symposium:Novartis

12.40-13.25 Lunch symposium:GSK

รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

Treatment of difficult and severe asthma  

รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

Closing ceremony

Moderator: รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

The New NEXT Step in Severe Asthma Treatment

Speaker: นพ.ธิตวิฒัน์ ศรีประสาธน์

CSU and CRSwNP

รศ.นพ. ตอ่พงษ์ ทองงาม

นพ. บญุสาม ร ุ่งภวูภทัร

Game changer: Dealing with silent power in asthma

Moderator: รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

Speaker: พญ.นษิฐา เอื้ออารีมติร

Morning Symposium : Boehringer Ingelheim

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนกุลุ

พญ.ชามาศ วงคษ์า

รศ.นพ.ณรงคก์ร  ซา้ยโพธ์ิกลาง

13.25-13.55

13.55-14.10

รศ.นพ.ธีระศกัดิ ์แกว้อมตวงศ์

patient

กรรมการ

E-mail : tac_thai@tac.or.th
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