(ร่ าง)การฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมการดูแลรักษาโรคไข้ หวัดใหญ่ โรคติดต่ ออุบัตใิ หม่ และเตรียมความพร้ อมสถานพยาบาล
เพื่อรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
วันที่ 8 - 9 เมษายน 2558
ณ. ห้ องประชุมฟ้ าหลวง 5 ชั้น 2 โรงแรมนภาลัย อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 8 เมษายน 2558
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.45 น.

Annual or Seasonal Influenza H1N1 2009 and MERS – CoV
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริ ฐ ทองเจริ ญ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธานมูลนิธิส่งเสริ มการศึกษาไข้หวัดใหญ่

09.45 – 10.30 น.

Update on Clinical Management of Influenza & MERS-CoV :- 2014
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวีโชติพิทยสุนนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
พักรับประทานอาหารว่ าง

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.

การดูแลรักษาโรคไข้ เลือดออกในเด็กและโรคมือ เท้ า ปาก (HFMD)
พญ.ปิ ยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ระบาดวิทยาและบทบาทในการควบคุมโรค Ebola and Influenza
นายแพทย์จกั รรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิดของวัณโรค :- เข้ าใจยากจริงหรื อ
รศ. (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
การดูแลรักษาวัณโรคในเด็ก
พญ.ปิ ยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วัณโรคในผู้ใหญ่ ׃ปัญหาการดื้อยา / การแพ้ ยา
นายแพทย์เจริ ญ ชูโชติถาวร ผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
กรณีศึกษาเกีย่ วกับวัณโรค  ׃การดูแลครอบครัวและวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์
ผลข้ างเคียงจากยาต้ านวัณโรค
รศ.( พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์เจริ ญ ชูโชติถาวร ผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
ถาม – ตอบ โดยวิทยากรทุกท่ าน

วันที่ 9 เมษายน 2558
09.00 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น
10.30- 11.30 น.

Practical Point in EPI and non-EPI Vaccines
รศ. (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข
พักรับประทานอาหารว่าง
Clinical Management of Ebola and Infection Control

11.30- 12.00 น.

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดาเนินงานในการเตรี ยมความพร้อมรับผูป้ ่ วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

12.15 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30น.

แนวทางการปฏิบตั งิ านเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในโรงพยาบาล
- บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ พนักงานขับ
รถพยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเวรเปล พนักงานทาความสะอาด ฯลฯ
- การจัดการห้องผูป้ ่ วยสาหรับโรคอีโบลา การตรวจร่ างกาย การเจาะเลือดและห้อง DRA
- สาธิตการสวมใส่และถอด PPE ของบุคลากรทุกระดับ
ฝึ กการจัดการของใช้ รถรับ-ส่งผูป้ ่ วย ขยะมูลฝอยติดเชื้อและสิ่ งแวดล้อม
วิทยากรโดย รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์จกั รรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ สานักระบาดวิทยา
อาจารย์อชั ราภร เกษมสายสุวรรณ สถาบันโรคทรวงอก
อาจารย์สมพร เชี่ยวบางยาง สถาบันโรคทรวงอก
- สาธิตการเก็บตัวอย่างเลือดและการนาส่งทางห้องปฏิบตั ิการ
ผูแ้ ทนศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดขอนแก่น
คณะวิทยากรเยีย่ มชม จุดคัดกรอง ห้ องแยกโรค ห้ องฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลอุดรธานี

14.30 – 16.30น.

