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เครือข่าย EACC
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

เรียน

ผู้อานวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กาหนดการประชุม

จานวน ๑ ฉบับ

๒. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

จานวน ๑ ฉบับ

ด้วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Service Plan COPD) เขตสุขภาพ
๐๘ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network:
EACC) หน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขตสุขภาพ ๐๕ ร่วมกับ โรงพยาบาลนครปฐม ดาเนินการจัดประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic: Simple
way to make Asthma & COPD outcome better โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการ
ดูแลตามแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีในการรักษา ป้องกันการกาเริบของโรค และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย ตลอดจนส่งเสริมความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของงานบริการ ทั้งยั งเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานในเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วย
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ ทางเครือข่ายฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว (Family medicine) และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับผิดชอบคลินิก Asthma และ COPD
รวมจานวนไม่เกิน ๔ ท่านต่อหนึ่งหน่วยบริการ เข้าร่วมประชุม และรับฟังการชี้แจงผลการดาเนินงานในการรักษาโรคหื ดและโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม ใคร่ขอความกรุณาตอบรับ
การเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์วัชรา บุญสวัสดิ์)
ประธานเครือข่ายคลินกิ โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย
(Easy Asthma and COPD Clinic Network : EACC)

กำหนดกำรประชุม
Easy Asthma and COPD Clinic
Simple way to make Asthma & COPD outcome better
วันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม
****************************************************************************
08.00 – 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 09.30
พิธีเปิดงำนประชุมวิชำกำร
09.30 – 10.00
ตั้งเป้ำหมำยร่วมกันเพื่อบรรลุตัวชี้วัด
โดย รศ.นพ.วัชรำ บุญสวัสดิ์ และ Service plan COPD เขต 5 และ สปสช. เขต 5
10.00 – 10.15
Coffee break
10.15 – 11.00
Simple way to make Asthma & COPD outcome better
โดย รศ.นพ.วัชรำ บุญสวัสดิ์
หน่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
11.00 - 12.00
Expert perspective in Allergic Rhinitis management
12.00 - 13.00
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 13.45
Achieving Goal of COPD Service plan: PLAN DO CHECK ACT
โดย พญ.นุชนำรถ โตเหมือน
แพทย์ผู้เชี่ยวชำญโรคระบบทำงเดินหำยใจ โรงพยำบำลนครปฐม
13.45 – 14.30
Asthma and COPD clinic Best practice
โดย ทีมโรงพยำบำลตัวอย่ำง Asthma และ COPD
14.30
ปิดงำนประชุมวิชำกำร
****************************************************************************

ใบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุม
“Simple way to make Asthma & COPD outcome better”
วัน พุธ ที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
ข้าพเจ้าและทีมงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................
โทร......................................Fax………….........................
ชื่อตัวแทนคณะที่สามารถติดต่อได้..............................................................................................................................
ยินดีเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายละเอียดของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.แพทย์/แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว (Family medicine)
นพ./พญ...................................................นามสกุล..................................................โทร............................................
Email………………………………………….....…......…….… เลขใบประกอบวิชาชีพ..................................................
๒.เภสัชกร
ภก./ภญ...................................................นามสกุล..................................................โทร............................................
Email………………………………………….....…......…….… เลขใบประกอบวิชาชีพ..................................................
๓.พยาบาล
ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................โทร............................................
Email………………………………………….....…......…….… เลขใบประกอบวิชาชีพ..................................................
๔.บุคลากรทางการแพทย์
ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................โทร............................................
Email………………………………………….....…......…….… เลขใบประกอบวิชาชีพ..................................................
หมำยเหตุ ค่ำที่พักและค่ำเดินทำงเบิกจำกต้นสังกัด
**** กรุณำส่งกลับภำยในวันที่ ๐๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ****
E – mail: eaccth@gmail.com มีข้อสงสัย โทร. ๐๙๐ – ๙๖๗-๘๒๖๖, ๐๘๖-๓๔๑-๙๔๓๗

หรื อท่ านสามารถส่ งข้ อมูลผ่ านทาง:
https://tinyurl.com/eacc05th

