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ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชุมวิชำกำรศูนย์ปฏิบัติกำรยุติวัณโรคแห่งชำติเขตสุขภำพที่ 10 ปีงบประมำณ 2561  
Kick off NOC for TB Region 10th, 2018 (National Operation Center) 

   วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 
 ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลรำชธำน ี

เวลำ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. อธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว  
09.15-09.20 น. อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 10 ถึงห้องประชุม 
09.20-09.30 น. น าเสนอ VTR การยุติวัณโรคในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
09.30-09.35 น. กล่าวต้อนรับ  
                     โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
09.35-09.40 น. กล่าวรายงาน                                                                                                                                    
                     โดย นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพท่ี 10 

09.40-10.40. น. พิธีเปิดการประชุม 
                     โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
                     และมอบนโยบายการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค National Operation Center for TB 
                     เขตสุขภาพท่ี 10 
10.40-11.20 น. ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นด้านการควบคุมวัณโรค และ NOC-TB ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด    
                     ในเขตสุขภาพท่ี 10 
                     (นิทรรศการ NOC-TB สสจ. 5 จังหวัด , Best practice จังหวัดละ 1 เรื่อง, สคร. 5 เรื่อง รวม 15 เรื่อง) 
                     ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารว่าง 
11.20-12.00 น. บรรยายการด าเนินงานตามนโยบาย ค้นให้พบด้วยหลัก 4S และจบด้วยหายตามแนวทาง 3C 
                     โดย นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น.  บรรยาย แนวทางการด าเนินงาน NOC-TB สู่การยุติปัญหาวัณโรค 
                      โดย แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อ านวยการส านักวัณโรค 
13.30-14.30 น.  บรรยาย การด าเนินงาน NOC-TB สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
                      โดย นายสขุสันต์ จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักวัณโรค 
14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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14.45-16.00 น.  อภิปรายการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค “ค้นให้พบ จบด้วยหาย” 

-“นวัตกรรม 2-2-2 ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค” โดยผู้รับผิดชอบงานวัณโรค สสจ.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่  
  คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลศรีรัตนะ,โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
-“การดูแลผู้ป่วยให้หายด้วยหลัก 3C ค้นให้พบ ด้วยหลัก 4S”โดยผู้รับผิดชอบงานวัณโรค โรงพยาบาลน้ ายืน 
-การก ากับการกินยาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผู้รับผิดชอบงานวัณโรค สสจ.ยโสธร 
 ด าเนินการอภิปรายโดย ดร.อรทัย ศรีทองธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

16.00-16.30 น.  อภิปรายปัญหาทั่วไป ปิดการประชุม 
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กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ร่วมประชุม 

ล าดับ ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวน 
(คน) 

1 อธิบดีกรมควบคุมโรค/
ผู้บริหารกรมควบคุมโรค 

กรมควบคุมโรค, ส านักวัณโรค,ผอ.ส านักสื่อสารฯ
และ ผอ.ส านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค 

10 

2 ผู้บริหารและนักวิชาการ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 10   4 
3 ผู้บริหารและนักวิชาการ  

             
ศูนย์อนามัยที่ 10 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลฯ 
คณบดีคณะแพทย์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ 
ผู้อ านวยการวิยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 

8 

4 ผู้อ านวยการ และนักวิชาการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10 2 
5 ผู้บัญชาการเรือนจ า และ

พยาบาลเรือนจ า 
เรือนจ ากลางอุบลราชธานี 
เรือนจ าจังหวัดศรีสะเกษ,ยโสธร,อ านาจเจริญ,
มุกดาหาร,เรือนจ าอ าเภอกันทรลักษ์ 

12 

6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
 

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อ านาจเจริญ 
และมุกดาหาร 

5 

7 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวช
กรรมป้องกัน) 

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อ านาจเจริญ 
และมุกดาหาร 

5 

8 หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ
และผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
จังหวัด 

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อ านาจเจริญ 
และมุกดาหาร 

10 

9 ผู้อ านวยการ รพศ/รพท/รพช.  73 
10 ผู้รับผิดชอบวัณโรค  
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11 เจ้าหน้าที่ TB Clinic,เภสัชกร,
ห้องชันสูตร(LAB)  

โรงพยาบาลในเขต 10 รพ.ละ 3 คน  
จ านวน 73 รพ. 

219 

12 สาธารณสุขอ าเภอ,  
ผู้ประสานงานวัณโรคระดับ
อ าเภอ (DTC) 1 คน, 
ผู้แทน รพสต. 1 คน  

สาธารณสุขอ าเภอละ 3 คน  219 

13 ผู้อ านวยการ,นักวิชาการและ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
จังหวัดอุบลราชธานี 

30 

14 คณะวิทยากร   10 
15 ผู้สื่อข่าว  10 

 รวม  625 
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