การฝึ กอบรม
เตรี ยมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
และโรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ้ าํ ที่เป็ นปัญหาในประเทศไทย
วันที่ 14-15 มกราคม 2558
ณ. ห้องประชุมดอยตุง 2 โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รี สอร์ท จ.เชียงราย

วันที่ 14 มกราคม 2558
09.00 - 09.45 น.

09.45 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.30 น.
11.30 – 12.15 น.
12.15 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 - 14.15 น.
14.15 - 15.15 น.

15.15 – 16.00น.

16.00 – 16.30น.

Annual or Seasonal Influenza H1N1 2009 and MERS – CoV
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริ ฐ ทองเจริ ญ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธานมูลนิธิส่งเสริ มการศึกษาไข้หวัดใหญ่
Update on Clinical Management of Influenza & MERS-CoV :- 2014
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวีโชติพิทยสุ นนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุ ข
พักรับประทานอาหารว่ าง
การดูแลรักษาโรคไข้ เลือดออกในเด็กและโรคมือ เท้ า ปาก (HFMD)
พญ.ปิ ยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Practical Point in EPI and non-EPI Vaccines
รศ. (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุ นนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุ ข
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ระบาดวิทยา พยาธิกาํ เนิดของวัณโรค :- เข้ าใจยากจริงหรือ
รศ. (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุ นนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุ ข
การดูแลรักษาวัณโรคในเด็ก
พญ.ปิ ยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วัณโรคในผู้ใหญ่ ׃ปัญหาการดือ้ ยา / การแพ้ยา
นายแพทย์เจริ ญ ชูโชติถาวร ผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
กรณีศึกษาเกีย่ วกับวัณโรค  ׃การดูแลครอบครัวและวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์
ผลข้ างเคียงจากยาต้ านวัณโรค
รศ.( พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุ นนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุ ข
นายแพทย์เจริ ญ ชูโชติถาวร ผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
ถาม – ตอบ โดยวิทยากรทุกท่ าน

วันที่ 15 มกราคม 2558
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

Emerging & Re – emerging Infectious Diseases,
อีโบล่ า โรคติดเชื้อไวรัส (วายร้ าย) มหาโหดจากกาฬทวีป
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริ ฐ ทองเจริ ญ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธานมูลนิธิส่งเสริ มการศึกษาไข้หวัดใหญ่
พักรับประทานอาหารว่าง
ระบาดวิทยาและบทบาทในการควบคุมโรค Ebola
นายแพทย์จกั รรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
Infection Control:- Hospital,Environmental and Community
แพทย์หญิงจริ ยา แสงสัจจา ผูอ้ าํ นวยการสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค

10.00 - 10.15 น
10.15- 11.15 น.
11.15- 12.15น.
12.15 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

Clinical Management of Ebola :- โรคมรณะ
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวีโชติพิทยสุ นนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุ ข

14.00 – 17.00

แนวทางการปฏิบตั ิงานเพื่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในโรงพยาบาล
-บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ พนักงานขับ
รถพยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเวรเปล พนักงานทําความสะอาด ฯลฯ
-การจัดการห้องผูป้ ่ วยสําหรับโรคอีโบลา การตรวจร่ างกาย การเจาะเลือดและห้อง DRA
- สาธิ ตการสวมใส่ และถอด PPE ของบุคลากรทุกระดับ
-สาธิ ตการเก็บตัวอย่างเลือดและการนําส่ งทางห้องปฏิบตั ิการ
ผูแ้ ทนศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์จงั หวัดนครสวรรค์
-ฝึ กการจัดการของใช้ รถรับ-ส่ งผูป้ ่ วย ขยะมูลฝอยติดเชื้อและสิ่ งแวดล้อม
วิทยากรโดย - รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุ นนท์
นายแพทย์จกั รรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ สํานักระบาดวิทยา
แพทย์หญิงจริ ยา แสงสัจจา สถาบันบําราศนราดูร
อาจารย์วราภรณ์ เทียนทอง สถาบันบําราศนราดูร
อาจารย์จิตรลดา รุ จิทิพย์ สถาบันบําราศนราดูร

