
ที่ สธ ๐๔๑๕.๔๑/ ว ๓๔                          สถาบนับําราศนราดูร  
        ๓๘ ถนนติวานนท อ.เมือง  
                                                                                         จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๘     ตุลาคม   ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมอบรมหลักสูตร การใหความรูสําหรับ แพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ ๑๖ 
        เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”  

เรียน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอํานวยการโรงพยาบาล/ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานักการแพทย 
        กรุงเทพมหานคร/ผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

ดวยสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค รวมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย 
จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สําหรับแพทยเภสัชกร พยาบาล
และเทคนิคการแพทย” ซึ่งไดมีการดําเนินงานตอเนื่องปนี้เปนปที่ ๑๖ โดยจัดอบรมระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน –        
๓  ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๓๐ น. ผานระบบสื่อสารทางไกลผานดาวเทียม ณ หองประชุมทับทิม อาคาร   
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ สถาบันบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 

สถาบันบําราศนราดูร ไดพิจารณาเห็นวาหลักสูตรดังกลาวขางตนจะเปนประโยชนในการพัฒนาองค
ความรูดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ทันสมัยแกหนวยงานของทาน จึงใครขอเชิญบุคลากร           
ในหนวยงานของทานไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย ที่ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช. รพสต. 
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักวิชาการ และบุคคลที่สนใจเขารวมอบรมโดยแบงการอบรมเปน ๓ กลุม ดังนี้ 
                  - กลุมแพทย  เภสัชกร     วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔      คาลงทะเบียน     ๕๐๐ บาท  
        - กลุมเทคนิคการแพทย   วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔      คาลงทะเบียน     ๕๐๐ บาท 
                  - กลุมพยาบาล              วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔      คาลงทะเบียน     ๘๐๐ บาท 
โดยการอบรมครั้งนี้ เปนหลักสูตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานระดับชุมชนและโรงพยาบาล
ทั่วไปผูเขารับการอบรมควรเปนทีมที่ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้นๆ และสามารถกลับไป
ดําเนินการตอเนื่องได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงพยาบาล ผูเขารวมอบรมสามารถเบิกคาใชจายไดจากหนวยงานตนสังกัด 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา สามารถ Download เอกสารการอบรม ดูรายละเอียดไดที ่
http://ddc.moph.go.th/bidi/ ทั้งนี้กรุณาสมัครเขารวมอบรมผาน ลิงก https://bit.ly/3DvyL8y ไดตั้งแตบันนี้ถึง ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔  (พยาบาลมีหนวยคะแนนจากสภาการพยาบาล นักเทคนิคการแพทยมีคะแนนจากสภาเทคนิคการแพทย) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดหนวยงานของทานทราบและอนุญาตให
เขารวมอบรม ตาม วัน เวลา ดังกลาวขางตนดวย จะเปนพระคุณ 

                                           ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                     

                                                            (นายกิตติ์พงศ  สัญชาตวิรุฬห)   
                                                          ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

       
      QR code สมัคร                                              
สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาฯ สถาบันบาํราศนราดูร 
โทร.  ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒, โทรสาร  ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓ 
ผูประสานงาน นส.ออยใจ   โคตรหนองปง  ๐๘๑ ๘๕๙ ๐๑๑๙       
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กําหนดการอบรมหลักสูตรการใหความรูสําหรับแพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 16 
เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สําหรับพยาบาล 

วันที ่29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบําราศนราดูร 

   

วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บรรยายรวม 3 หลักสูตร (หองประชุมทับทิม) 

 

07.30 - 08.00 น.  ลงทะเบียน  

Pre - Test      

                                                                                                                             

08.00 - 08.30 น. กลาวเปดงาน  โดย  นพ.โอกาส     การยกวินพงศ  

กลาวรายงาน  โดย  นพ.กิตติพ์งศ  สัญชาตวิรุฬห 

อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

08.30 - 09.00 น. บรรยาย: Course Introduction  

 ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ดานชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค  

09.00 - 09.30 น. บรรยาย: COVID-19 Pandemic - Global and Thailand perspective 

 นพ.โอกาส  การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

09.30 - 10.30 น. อภิปรายหมู: Clinical Management  

 พญ.นฤมล    สวรรคปญญาเลิศ นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย 

 นพ.วีรวัฒน   มโนสุทธิ  นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

10.30 - 11.00 น. บรรยาย: Quarantine  

 นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

11.00 - 11.10 น. พักเบรก  

11.10 - 12.00 น. บรรยาย: Field Hospital and community isolation 

 นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข/

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุษราคัม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 13.50 น. บรรยาย: Vaccine for COVID-19/Vaccine for HCW 

 นพ.นคร  เปรมศรี ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

13.50 - 14.40 น. อภปิรายหมู: Laboratory Tests COVID-19  

 นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

14.40 - 14.50 น. พักเบรก 

14.50 - 15.40 น. บรรยาย: 3P safety 
 พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

15.40 - 16.30 น. บรรยาย: Statistical Process Control Chart  

 รศ. นพ.เชิดชัย  นพมณีจํารัสเลิศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล                                                                                                                             

 

Update 8 ต.ค. 64 
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วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรพยาบาล (หองประชุมทับทิม) 
 
08.30 - 09.30 น. บรรยาย: การควบคุมการติดเชื้อในงานบริการผา (IC. in Laundry) 

พว.ศิริพร  ราชคมน งานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช 

09.30 - 10.25 น. บรรยาย: การปองกันการติดเชื้อตําแหนง CAUTI & SSI (Prevention of CAUTI & SSI) 

รศ. นพ.ยงค  รงครุงเรือง                          คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
10.25 - 10.35 น. พักเบรก  

10.35 - 12.00 น. บรรยาย: จุลชีววิทยาสําหรับการควบคุมการติดเชื้อ (Microbiology for I.C.)    

 รศ. ดร.นพ.ชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. บรรยาย: การปองกันการติดเชื้อตําแหนง VAP & CLABSI (Prevention of VAP & CLABSI) 

ผศ. นพ.สุสัณห  อาสนะเสน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

14.00 - 14.10 น. พักเบรก  

14.10 - 15.00 น. บรรยาย: อนามัยอาหารในโรงพยาบาล (Hospital Food Hygiene) 

พว.นัชชา  วิรัชกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

15.00 - 16.00 น. บรรยาย: การปองกันการติดเชื้อในผูปวยไป - กลับ 
(Prevention of Infection in Ambulatory Care Patients)   

 ผศ. นพ.ธเนศ  ชัยสถาผล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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วันพุธที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรพยาบาล (หองประชุมทับทิม) 
 
08.30 - 10.00 น. อภิปรายหมู: การแยกผูปวยและการใชเครื่องปองกันรางกาย (Isolation Precautions, and 

Use of Personal Protective Equipment)  
รศ. นพ.ยงค     รงครุงเรือง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

 พว.วราภรณ     เทียนทอง กองดานควบคุมโรคระหวางประเทศ 
และกักกันโรค 

10.00 - 10.50 น. บรรยาย: การจัดการการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Management of HAI Outbreak)   

 พว.วราภรณ  พุมสุวรรณ ขาราชการบํานาญ 

10.50 - 11.00 น. พักเบรก  

11.00 - 12.00 น. บรรยาย: องคกรสําหรับการควบคุมการติดเชื้อ (Organization for I.C.)   

 ผศ. นพ.สุสัณห  อาศนะเสน  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. บรรยาย: วิธีจัดการมูลฝอยอยางเหมาะสม (Appropriate Waste Management)     

 พญ.จริยา       แสงสัจจา คลินิกศูนยแพทยพัฒนา 

 รศ.นพ.ยงค     รงครุงเรือง                          คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

14.00 - 14.10 น. พักเบรก 

14.10 - 15.00 น. อภิปรายหมู: การปองกันและควบคุมจุลชีพดื้อยา (Prevention and Control of MDROs)    

ผศ.นพ. กําธร    มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ผศ.นพ.สุสัณห    อาศนะเสน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ผูแทน  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

15.00 - 16.30 น. อภิปรายหมู: การปองกันและควบคุมการแพรเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล  
(Prevention of Hospital-acquired tuberculosis) 

 รศ.พญ.เกษวดี   ลาภพระ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 นพ.ณยศ          ปณิธานธรรม สถาบันบําราศนราดูร 
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วันพฤหัสบดีที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสตูรพยาบาล (หองประชุมทับทิม) 
 
08.30 - 09.30 น. บรรยาย: Human skills for ICN  

 ผศ.ดร.วไลลักษณ   พุมพวง คณะพยาบาลศาสตรศิริราชพยาบาล 

09.30 - 10.30 น. อภิปรายหมู: การเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 ผศ.นพ.กําธร  มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 พว.ถนอมวงศ    มันทจิตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

10.30 - 10.35 น. พักเบรก 
10.35 - 12.00 น. บรรยาย: การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเพื่อการปองกันโรคติดเชื้อ 

(Environmental management in hospitals to prevent infections) 
อ.สุวัฒน  สุขสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. อภิปรายหมู: การเลือกใชยาตานจุลชีพโดยอาศัยขอมูลทางหองปฏิบัติการ และการใชยาปฏิชีวนะ

อยางสมเหตุสมผล (Appropriate use of Antibiotics utilizing lab data and ASP) 
รศ.นพ.ยงค รงครุงเรือง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ศ.นพ.อนุชา       อภิสารธนรักษ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

14.00 - 15.00 น. บรรยาย: การบําบัดน้ําเสีย (Waste water management)  

 วาที่รอยตรี อักษร  ใชบางยาง งานบําบัดน้ําเสีย  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

15.00 - 15.10 น. พักเบรก 

15.10 - 16.00 น. อภิปรายหมู: การแนะนําผูปวย (Counseling/Advice)       

ผศ.คัคนางค     นาคสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ 

 พว.วราภรณ     เทียนทอง คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรพยาบาล (หองประชุมทับทิม) 
 
08.30 - 10.00 น. บรรยาย: การบริการหนวยจายกลาง (CSSD Service)  

พว.นิตยา  ฉันทกิจ ขาราชการบํานาญ  

10.00 - 10.10 น. พักเบรก 

10.10 - 11.00 น. อภิปรายหมู: อนามัยมือที่สะอาด (Hand Hygiene)    

ผศ.นพ.กําธร  มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ผศ.คัคนางค  นาคสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ 

พว.สุมาวดี         สกุนตนิยม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี

11.00 - 12.00 น. การทดสอบหลังการอบรม Post - Test         

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  การอภิปราย: ถาม - ตอบ  Discussion, Q & A         

 ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ดานชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

 ผศ. นพ.กําธร            มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 พว.วราภรณ                เทียนทอง กองดานควบคุมโรคระหวางประเทศ 
และกักกันโรค 

15.00 น.  ปดการอบรม  

 
 
 
 


