
ท่ี พบ ๐๐๓๒.๒๐๑/ว.๐๑๔๐๕            โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ 
                ๕๓ ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ ๗๖๐๐๐ 

       ๖  มีนาคม ๒๕๕๖ 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสมัมนาวิชาการเร่ือง From Thai Asthma Guideline to the practice in  
       Asthma management 

เรียน   

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  ๑. ก าหนดการสมัมนาวิชาการ  จ านวน  ๑ ฉบบั 
         ๒. ใบตอบรับเข้าร่วมสมัมนาวิชาการ  จ านวน  ๑ ฉบบั 

ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ ร่วมกบั สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแหง่ 
ประเทศไทย (Thai Asthma Council)  จะจดัการประชุมสัมมนาวิชาการเร่ือง “From Thai Asthma 

Guideline to the practice in Asthma management”  ในวนัพธุท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐-
๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชมุนพเก้า ชัน้ ๙ อาคารพิฆเนศวรสรุสงักาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดั
เพชรบรีุ เน่ืองจากโรคหืด (Asthma) ก าลงัเป็นปัญหาด้านสาธารณสขุของประเทศเพราะเป็นโรคเรือ้รัง ท่ียงั
มีผู้ ป่วยจ านวนมากท่ีต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล  เพ่ือให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพท่ีดี
ยิ่งขึน้จงึเห็นควรเสริมองค์ความรู้แกบ่คุลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนั ปรับ
วิธีการรักษาตามมาตรฐานของ สปสช. ให้เหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะราย  

ในการนี ้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุรี  ขอเรียนเชิญ แพทย์ประจ าคลินิกโรค
หืดผู้ ใหญ่/เด็ก และทีมงาน โรงพยาบาลในเขต ๔ และ เขต ๕ โรงพยาบาลละ  ๓ - ๕ ท่าน  ร่วม
ประชุมสัมมนาฯ ดงักล่าว โดยส่งใบตอบรับมาท่ีงานผลิตและพฒันาบุคลากร ชัน้ ๓ อาคารพิฆเนศวรสุร
สงักาศ โรงพยาบาล  พระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ  ภายในวนัพธุท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖   

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
            (นายพลูสวสัดิ ์ สมบรูณ์ปัญญา) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
กลุม่งานพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
โทร.  ๐ ๓๒๗๐ ๙๙๙๙ ตอ่ ๑๓๔๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๒๔๒ ๕๒๐๕ 



 - ๒ - 

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย (Thai Asthma Council) 
ร่วมกับ 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
ประชุมสัมมนาวิชาการเร่ือง 

From Thai Asthma Guideline to the practice in Asthma management 
วันพุธที่ 3  เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชัน้ 9 อาคารพฆิเนศวรสุรสังกาศ 

 
08.00-08.15 ลงทะเบียน 
09.00-09.15 พิธีเปิดโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ 
  ด าเนินการบรรยาย โดย....(ตวัแทนแพทย์ประจ าโรงพยาบาล) 
09.15-09.45 Current & Problem  Asthma  in  Petchaburi  
  (ตวัแทนแพทย์ประจ าโรงพยาบาล) 
09.45-10.30 Case base approach from Thai asthma guideline to the practice 
  รศ.นพ.วชัรา บญุสวสัดิ ์
  นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแหง่ประเทศไทย 
 
10.30-10.45 Coffee Break 
 
10.45-11.30 Importance of allergic rhinitis management in  achieving asthma control 
  รศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุลู 
  หน่วยกมุารโรคภมิูแพ้และภมิูคุ้มกนั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
11.30-12.15 ”ไขข้อข้องใจทกุปัญหาของ Asthma และ AR เพ่ือเป้าหมาย Admission rate near zero” 
  รศ.นพ.วชัรา บญุสวสัดิ ์
  รศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุลู  
   
12.15-13.00 Luncheon  
 
Workshop Session 
 
13.00-13.30 DIY Spacer Nasal  irrigation 

  คณุพชัรา บญุญอนชุิต 
  หวัหน้าการพยาบาลตรวจโรคกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 
13.00-14.00 Nasal  irrigation and Nasal spray 
  Inhalation technique in Pediatric and Adult patients 
  รศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุลู 
  หน่วยกมุารโรคภมิูแพ้และภมิูคุ้มกนั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
14.00  Closing 
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แบบฟอร์มตอบรับเข้าฟังการบรรยายวิชาการ เร่ือง 
 From Thai Asthma Guideline to the practice in Asthma management 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชัน้ 9 อาคารพฆิเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

 
โรงพยาบาล............................................................  จงัหวดั................................................................ 
โทรศพัท์.....................................................................โทรศพัท์มือถือ.................................................... 
 
  ยินดีท่ีจะเข้าร่วมประชมุและสง่ผู้ เข้าร่วมประชมุ คือ...................... 

1. ช่ือ-สกลุ.......................................................................ต าแหนง่

...................................................... 

2. ช่ือ-สกลุ.......................................................................ต าแหนง่

...................................................... 

3. ช่ือ-สกลุ.......................................................................ต าแหนง่

...................................................... 

4. ช่ือ-สกลุ.......................................................................ต าแหนง่

...................................................... 

5. ช่ือ-สกลุ.......................................................................ต าแหนง่

...................................................... 

 
****กรุณาสง่แบบตอบรับการเข้าฟังบรรยาย ภายในวนัพธุท่ี 27 มีนาคม 2556  ท่ีงานผลิตและพฒันา
บคุลากร   ชัน้ 3 อาคารพิฆเนศวรสรุสงักาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ โทร.032-709999 
ตอ่ 1349   โทรสาร 032-425205 

 


