ที่ พบ ๐๐๓๒.๒๐๑/ว.๐๑๔๐๕

โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
๕๓ ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
๖ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่ อง ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการเรื่ อง From Thai Asthma Guideline to the practice in
Asthma management
เรี ยน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ๑. กาหนดการสัมมนาวิชาการ
๒. ใบตอบรับเข้ าร่วมสัมมนาวิชาการ

จานวน
จานวน

๑
๑

ฉบับ
ฉบับ

ด้ วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่ง
ประเทศไทย (Thai Asthma Council) จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “From Thai Asthma
Guideline to the practice in Asthma management” ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐๑๔.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมนพเก้ า ชัน้ ๙ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัด
เพชรบุรี เนื่องจากโรคหืด (Asthma) กาลังเป็ นปั ญหาด้ านสาธารณสุขของประเทศเพราะเป็ นโรคเรื อ้ รัง ที่ยงั
มีผ้ ปู ่ วยจานวนมากที่ต้องเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ ้นจึงเห็นควรเสริมองค์ความรู้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ปัจจุบนั ปรับ
วิธีการรักษาตามมาตรฐานของ สปสช. ให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
ในการนี ้ โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี ขอเรี ยนเชิญ แพทย์ประจาคลินิกโรค
หื ด ผู้ ใหญ่ /เด็ ก และที ม งาน โรงพยาบาลในเขต ๔ และ เขต ๕ โรงพยาบาลละ ๓ - ๕ ท่ า น ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับมาที่ งานผลิตและพัฒนาบุคลากร ชัน้ ๓ อาคารพิฆเนศวรสุร
สังกาศ โรงพยาบาล พระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี ภายในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
กลุม่ งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โทร. ๐ ๓๒๗๐ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๓๔๙
โทรสาร ๐ ๓๒๔๒ ๕๒๐๕

-๒สมาคมสภาองค์ กรโรคหืดแห่ งประเทศไทย (Thai Asthma Council)
ร่ วมกับ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่ อง
From Thai Asthma Guideline to the practice in Asthma management
วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้ องประชุมนพเก้ า ชัน้ 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
08.00-08.15
09.00-09.15
09.15-09.45
09.45-10.30

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดโดยผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
ดาเนินการบรรยาย โดย....(ตัวแทนแพทย์ประจาโรงพยาบาล)
Current & Problem Asthma in Petchaburi
(ตัวแทนแพทย์ประจาโรงพยาบาล)
Case base approach from Thai asthma guideline to the practice
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

10.30-10.45

Coffee Break

10.45-11.30

Importance of allergic rhinitis management in
achieving asthma control
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู
หน่วยกุมารโรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
”ไขข้ อข้ องใจทุกปั ญหาของ Asthma และ AR เพื่อเป้าหมาย Admission rate near zero”
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู

11.30-12.15

12.15-13.00

Luncheon

Workshop Session
13.00-13.30

DIY Spacer Nasal irrigation
คุณพัชรา บุญญอนุชิต
หัวหน้ าการพยาบาลตรวจโรคกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

13.00-14.00

Nasal irrigation and Nasal spray
Inhalation technique in Pediatric and Adult patients
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู
หน่วยกุมารโรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00

Closing

-๓แบบฟอร์ มตอบรับเข้ าฟั งการบรรยายวิชาการ เรื่อง
From Thai Asthma Guideline to the practice in Asthma management
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 ณ ห้ องประชุมนพเก้ า ชัน้ 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาล............................................................ จังหวัด................................................................
โทรศัพท์.....................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................
ยินดีที่จะเข้ าร่วมประชุมและส่งผู้เข้ าร่วมประชุม คือ......................
1. ชื่อ-สกุล.......................................................................ตาแหน่ง
......................................................
2. ชื่อ-สกุล.......................................................................ตาแหน่ง
......................................................
3. ชื่อ-สกุล.......................................................................ตาแหน่ง
......................................................
4. ชื่อ-สกุล.......................................................................ตาแหน่ง
......................................................
5. ชื่อ-สกุล.......................................................................ตาแหน่ง
......................................................
****กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้ าฟั งบรรยาย ภายในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ที่งานผลิตและพัฒนา
บุคลากร ชัน้ 3 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-709999
ต่อ 1349 โทรสาร 032-425205

