
(ร่าง) กําหนดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดแูลรักษา 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีป่วยเปน็วัณโรค ครัง้ท่ี 2  

THINK HIV  THINK TB  

“โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค”  
ระหว่างวันท่ี 16 – 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดและช้ีแจงวัตถุประสงค์การประชุม  

โดย นายแพทย์สุเมธ  องค์วรรณดี ผู้อํานวยการสํานักโรคเอดส์ วัณโรค  
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

09.00 – 10.30 น. Cascade of HIV/TB: แก้ปัญหาคาใจคนทาํงาน”  
  โดย แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรฐัด้านสาธารณสุข 
10.45 - 12.00 น. ประสบการณ์และเทคนิคการดูแลผู้ป่วย TB/HIV ให้มีประสิทธิภาพ : ดูแลให้ดี  

มีคุณภาพทําได้อย่างไร 
 โดย แพทย์หญิงณสกิาญจน์ อังคเศกวินัย คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. อภิปราย “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค” 
  โดย โรงพยาบาลท่ีได้รับการคัดเลือก 

15.00 – 16.30 น. อภิปราย “เพิม่คุณภาพชวีติ ดว้ยเครอืขา่ยการดแูล 

            ผู้ตดิเชือ้เอชไอว-ีวณัโรค” 

  โดย โรงพยาบาลท่ีได้รับการคัดเลือก 
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(ร่าง) กําหนดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดแูลรักษา 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีป่วยเปน็วัณโรค ครัง้ท่ี 2  

THINK HIV  THINK TB  

“โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค”  
ระหว่างวันท่ี 16 – 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 

08.30 – 09.00 น. สรุปเน้ือหาของการประชุมวันแรก   
09.00 – 11.00 น. บรรยาย “Update ความรู้เรื่อง วัณโรคด้ือยา (MDR-TB)” 
  โดย นายแพทย์เจรญิ  ชูโชติถาวร     ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันโรคทรวงอก 

11.00 – 12.00 น. อภิปราย “ประสบการณ์และเทคนิคการดูแลผู้ป่วย TB/HIV ให้มีประสทิธิภาพ” 
  โดย โรงพยาบาลท่ีได้รับการคัดเลือก 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. บรรยาย “ความรู้ TB/HIV ที่น่าสนใจในยุคน้ี”  
  
  โดย นายแพทย์วีรวัฒน์   มโนสุทธิ     สถาบันบําราศนราดูร 
       กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

15.00-16.30 น.      วิเคราะห์รอยร่ัว TB/HIV โรงพยาบาลตนเอง 
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วันที่ 18 มิถุนายน 2558 

08.30 – 09.00 น. สรุปเน้ือหาของการประชุมวันที่สอง 
09.00 – 11.00 น. บรรยาย “Update ความรู้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ TB/HIV: TB molecular 

test เขาไปถึงไหนกันแล้ว” 

 ปัทมา มงคลดี ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐด้านสาธารณสุข 

 ฐิติรัตน์ จิญญานันท์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 ผู้แทนจากสคร. 7 อุบลราชธานี 

10.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา: ตอบปัญหาคาใจ “สารพันปัญหาเอชไอวี-วัณโรค” 

 ผู้แทนจากสํานักวัณโรค 

 ผู้แทนจากสํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 ผู้แทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

ดําเนินการอภิปรายโดย แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล  

ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรฐัด้านสาธารณสุข 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. นําเสนอ “แผนการดําเนินงานลดโอกาสการเสียชีวิตในผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค”  

คุณปาริชาติ จันทร์จรัส สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

15.00 – 16.00 น. อภิปรายทั่วไปและปิดประชุม 
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