ร่างกําหนดการอบรม
เรื่อง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561”

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ตาม
แนวทางการควบคุ ม วั ณ โรคประเทศไทย พ.ศ.2561 (National Tuberculosis Control Programme
Guideline, Thailand 2018)
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร ในการดําเนินงานตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย
พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การดําเนินงานรวมถึงข้อคิดเห็นในการพัฒนาการดําเนินงานวัณโรคใน
ระดับพื้นที่
วัน เวลา
วันที่ 1
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 08.45 น.
08.45 น. – 09.00 น.

09.00 น. - 10.00 น.

10.00 น. - 11.00 น.

11.00 น.- 12.00 น.

หัวข้อบรรยาย/อภิปราย
ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
โดย อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้แทน
บรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางและนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัณโรค
ของกรมควบคุมโรค
โดย อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้แทน
บรรยาย เรื่อง
 สถานการณ์ ผลการดําเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันวัณโรคในประเทศ
ไทยประจําปีงบประมาณ 2561
 นโยบายและมาตรการยุติวัณโรค (End TB Strategy)
วิทยากรโดย
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค
อภิปราย เรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : Lesson Learn - Q&A
 Universal DST
 การตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
 การเก็บเสมหะที่มีประสิทธิภาพและการส่งต่อ
 การสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วิทยากรโดย
ทีมห้องปฏิบัติการวัณโรคและทีมงาน
บรรยาย เรื่องการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (intensified case finding: ICF)
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วัน เวลา

12.00 น. - 13.00 น.
๑3.00 น. - ๑5.00 น.

๑5.00 น. - ๑6.00 น.

๑6.00 น. - ๑6.30 น.

วันที่ 2
09.0 น. - 10.00 น.

๑0.00 น. - ๑1.00 น.

11.00 น. - 12.00 น.

หัวข้อบรรยาย/อภิปราย
 กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองวัณโรค
 การคัดกรองวัณโรคดื้อยา
วิทยากรโดย
ทีมสํานักวัณโรคและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง Update แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย
 แนวทางการรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
 สูตรยา Shorter และ New longer MDR-TB
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (ตั้งครรภ์ โรคตับ โรคไต ฯลฯ)
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์
บรรยาย เรื่อง Update แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย
 การวินิจฉัยและรักษาวัณโรคในเด็ก
 การให้ยาป้องกันการป่วยในผู้ติดเชื้อวัณโรค
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์
บรรยาย เรื่องการเฝ้าระวังและติดตามเชิงรุกด้านความปลอดภัยของยา (aDSM)
วิทยากรโดย
ทีมเภสัชกรสํานักวัณโรคและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
อภิปราย เรื่อง
 แนวทางปฏิ บั ติ ป้ อ งกั น ควบคุ ม วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานชนิ ด รุ น แรงมาก
ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
วิทยากรโดย
ทีมสํานักวัณโรคและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
บรรยาย เรื่องการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 การดูแลผู้ป่วยด้วยกระบวนการ PCC (Patient Centred Care) และ DOT
 การสร้างกระบวนการ Case Management Team
 การสนับสนุนด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้ป่วย
วิทยากรโดย
ทีมสํานักวัณโรคและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
อภิ ป ราย เรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และความก้ า วหน้ า ของระบบฐานข้ อ มู ล
TBCM Online
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วัน เวลา

12.00 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 15.00 น.

๑5.00 น. - ๑6.30 น.
16.30 น.

หัวข้อบรรยาย/อภิปราย
 การบันทึก การส่งตรวจ และการเชื่อมต่อข้อมูลห้องปฏิบัติการกับ TBCM
 ระบบข้อมูลและบันทึกการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา (PMDT)
 Common pitfalls in TBCM Online to improve data quality
วิทยากรโดย
ทีมงานสํานักวัณโรคและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่องมาตรการเร่งรัดการดําเนินงานเพื่อการบรรลุผลสําเร็จตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข (PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
อัตราความสําเร็จการรักษาผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่
วิทยากรโดย
ทีมงานสํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
อภิปรายและตอบข้อชักถาม
ปิดการประชุม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-10.40 น.และ ๑๔.๓๐-14.40 น.
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ข้อมูลการเข้าร่วมอบรม
การอบรมเรือ่ ง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561”
กลุ่มเป้าหมาย
1. อธิบดีกรมควบคุมโรค
2. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
3. นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค
5. รองผู้อํานวยการสํานักวัณโรค/หัวหน้ากลุ่ม/บุคลากรสํานักวัณโรค
6. แพทย์ผุ้รับผิดชอบคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน)
โรงพยาบาลละ 1 คน (งดส่งผู้แทน)
7. พยาบาลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน) โรงพยาบาลละ 1 คน
8. เภสัชกรที่รับผิดชอบดูลบริหารจัดการการยาวัณโรคของโรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)
โรงพยาบาลละ 1 คน
9. ผู้ประสานงานวัณโรคของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
หน่วยงานละ 2 คน
10. ผู้ประสานงานวัณโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 2 คน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ตาม
แนวทางการควบคุ ม วั ณ โรคประเทศไทย พ.ศ.2561 (National Tuberculosis Control Programme
Guideline, Thailand 2018) เพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้
2. บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวั ณ โรคสามารถดํ า เนิ น งานได้ ต ามแนวทางการควบคุ ม วั ณ โรคประเทศไทย
พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค นําสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การดําเนินงานรวมถึงข้อคิดเห็น
ไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานวัณโรคในระดับพื้นที่
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กรอบระยะเวลา

การอบรมเรือง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561”
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค
ที

โรงพยาบาลในพืนทีรับผิดชอบของ

1 สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 7
ขอนแก่น
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 8
อุดรธานี
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 10
อุบลราชธานี
2 สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 4
สระบุรี
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 6
ชลบุรี
สถาบันป้ องกันควบคุมโรคเขตเมือง
3 สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 1
เชียงใหม่
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 2
พิษณุโลก
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 3
นครสวรรค์
4 สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 11
นครศรีธรรมราช
5 สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 12
สงขลา

กําหนดวันที
1-2 พฤศจิกายน
2561

5-6 พฤศจิกายน
2561

สถานทีจัดอบรม
ในพืนที
จังหวัดขอนแก่น

กรุงเทพมหานคร

19-20
จังหวัดเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2561

13-14 ธันวาคม
2561
19-20 ธันวาคม
2561

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ
 โรงพยาบาลในพืนทีของสํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 5 ราชบุรี และ
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที 9 นครราชสีมา ได้ดาํ เนินการจัดอบรมเมือ
วันที 8-9 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 สถานทีจัดอบรมจะมีการประสานและแจ้งให้ทราบอีกครัง
 ขณะนีอยูร่ ะหว่างการเสนออธิบดีลงนามหนังสือเชิญอบรม
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