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กำหนดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 15 

เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สำหรับพยาบาล 
วันที่  วันที่  23 พฤศจิกายน–4 ธันวาคม 2563 

ณ  โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 

วันจันทร์ที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 บรรยายรวม 2 หลักสูตร (ห้องทีเค คอนเวนชั่น ชั้น 6) 
08.00 - 08.30  ลงทะเบียน  

Pre – Test      
 

08.30 – 08.45 กล่าวเปิดงาน  โดย  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 
กล่าวรายงาน  โดย  นพ.อภิชาต   วชิรพันธ ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค 
ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร 

08.45 – 09.10 บรรยาย: Course Introduction  

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค  

09.10 – 10.00 บรรยาย: ยุทธศาสตร์การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ระดับชาติ National Infection Control Strategies  
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

10.30 – 12.00 อภิปราย: พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กับพรบ.เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ 

ดร.นพ.โสภณ     เอี่ยมศิริถาวร  ผอ.กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค 

อ.จุฑามาศ    ศิริปาณี หัวหน้างานพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 บรรยาย: กฎหมายเกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Legal Issues in N.I.)    

รศ. ดร.นพ.วิชัย  วงศ์ชนะภัย รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช 

14.00 – 15.30 อภิปราย : โรคติดเชื้ออุบัติใหม่/โรคติดต่อที่สำคัญ (Important EID) และการเตรียมรับการ
ระบาด   
 -  Virus/ Ebola/COVID-19/Influenza, AHF, TB 
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ 

ดร.นพ.โสภณ     เอ่ียมศิริถาวร  ผอ.กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค 

15.30 – 15.40 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

15.40 – 16.40 บรรยาย: Patient’s Safety Program & The Role of I.C. 

พญ.ปิยวรรณ       ลิ้มปัญญาเลิศ 
 

รองผู้แนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
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วันอังคารที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 

08.30 – 10.00 บรรยาย: จุลชีววิทยาสำหรับการควบคุมการติดเชื้อ Microbiology for I.C.    

รศ. ดร.นพ.ชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

10.30 – 12.00 บรรยาย: Rapid  & Molecular test for bacteria 

รศ. ดร.นพ.ชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 บรรยาย: วิธีจัดการมูลฝอยอย่างเหมาะสม Appropriate Waste Management     

รศ. นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง                           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

15.00 – 16.30 บรรยาย: การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพโดยอาศัยข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ  
Appropriate use of Antibiotics utilizing lab data 
รศ. นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
วันพุธที่  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 
08.30 – 09.30 Prevention of VAP & CLABSI  

ผศ. นพ.สุสัณห์ อาสนะเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
09.30 – 10.30 บรรยาย: การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยไป - กลับ 

Prevention of Infection in Ambulatory Care Patients    
ผศ. นพ.ธเนศ    ชัยสถาผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

10.30 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

11.00 – 12.00 บรรยาย: องค์กรสำหรับการควบคุมการติดเชื้อ Organization for I.C.   

ผศ. นพ.สุสัณห์      อาศนะเสน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 บรรยาย: การควบคุมการติดเชื้อในงานบริการผ้า IC. in Laundry     

พว.รัชดา    เจิดรังษี   งานโรคตดิเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช 

14.00 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

14.30 – 16.30 บรรยาย: การบำบัดน้ำเสีย Waste water management 

ว่าที่ร้อยตรีอักษร   ใช้บางยาง งานบำบัดน้ำเสีย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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วันพฤหัสที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล  (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 
08.30 - 09.30 อภิปราย: การประสานงานกับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในการสอบสวนการติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาล Collaboration with Microbiology Laboratory in Investigation of N.I. 
รศ. นพ.ชาญวิทย์   ตรีพุทธรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

อ.อัญชนา      ถาวรวัน สถาบันบำราศนราดูร 
09.30 – 10.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

10.00 – 12.00 บรรยาย: หลักและวิธีวิจัย Research  

รศ. นพ.นิรันดร์  วรรณประภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 บรรยาย: วิทยาการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล Epidemiology of N.I.     

 ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

14.00 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

14.30 – 16.30 อภิปรายหมู่อนามัยมือที่สะอาด: ปฏิบัติการ Hand Hygiene : Workshop    

ผศ. นพ. กำธร  มาลาธรรม  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผศ. คัคนางค์      นาคสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ 

พว.สุมาวดี          สกุนตนิยม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
วันศุกร์ที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 
08.30 – 10.00 อภิปรายหมู่: การป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล  

Prevention of Hospital-acquired tuberculosis 
นพ.เจริญ            ชโูชติถาวร   ข้าราชการบำนาญ 

รศ. พญ.เกษวดี      ลาภพระ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
นพ.ณยศ             ปณิธานธรรม สถาบันบำราศนราดูร 

10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

10.30 – 12.00 อภิปรายหมู่: การแยกผู้ป่วยและการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย : ปฏิบัติการ (1) 
Isolation Precautions, and Use of Personal Protective Equipment (workshop I) 
 

รศ. นพ.ยงค์   รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

พว.ยุวดี         ตันติวัฒนาไพบูลย์ ข้าราชการบำนาญ 
พว.วราภรณ์    เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 15.00 อภิปรายหมู่: การแยกผู้ป่วยและการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย : ปฏิบัติการ (2) 
Isolation Precautions, and Use of Personal Protective Equipment (workshop II )   
รศ. นพ.ยงค์     รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

พว.ยุวดี          ตันติวัฒนาไพบูลย์ ข้าราชการบำนาญ 
พว.วราภรณ์     เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร 

15.00 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

15.30 – 16.30 Prevention of CAUTI & SSI  

รศ. นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง                           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
วันจันทร์ที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 
08.30 – 9.30 บรรยาย: การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานดูแลผู้ป่วยระยะยาว  

Prevention and Control of Infection in Long Stay Facilities     
ศ. นพ.ประเสริฐ    อัสสันตชยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

9.30 – 10.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

10.00 – 12.00 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพ่ือการป้องกันโรคติดเชื้อ 
Environmental management in hospitals to prevent infections 
อ.สุวัฒน์          ดำนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00  อนามัยอาหารในโรงพยาบาล Hospital Food Hygiene 
 
พว.กาญจนา        คชินทร ข้าราชการบำนาญ 

14.00 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

14.30 - 15.30 บรรยาย: การป้องกันการติดเชื้อในการฟอกไต Prevention of Infection in Renal Dialysis    

นพ.วิศิษฎ์         ประสิทธิศิรกิุล รองผู้อำนวบการสถาบันบำราศนราดูร 

15.30 – 16.30 บรรยาย: เศรษฐศาสตร์สุขภาพ Health Economics     

ดร.สุธิดา      มาสุธน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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วันอังคารที ่1 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 
08.30 – 09.30 บรรยาย: การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหออภิบาล 

Prevention & Control of Infection in I.C.U.    
รศ. นพ.ไชยรัตน์   เพ่ิมพิกุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

09.30 – 10.30 บรรยาย: การจัดการการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล Management of HAI Outbreak      

พว.วราภรณ์       พุ่มสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ 
10.30 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

11.00 – 12.00 อภิปราย: การเก็บและขนส่งสิ่งส่งตรวจ Specimen Collection and Transportation 

พว.วราภรณ์    เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร 

อ.อัญชนา      ถาวรวัน สถาบันบำราศนราดูร 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 บรรยาย: การป้องกัน เอ็ช ไอ วี ไวรัสตับอักเสบ บี หลังสัมผัส  
 H.I.V & Hepatitis B Post Exposure Prophylaxis 

นพ.วีรวัฒน์     มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร 

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

15.00 – 16.30 อภิปราย: การควบคุมการติดเชื้อระหว่างก่อสร้างและซ่อมแซม 
IC. in Construction and Renovation 
พญ.จริยา    แสงสัจจา รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์พัฒนา 

อ.ภัทร    วัฒนธรรม บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด 
 
วันพุธที่  2 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 
08.30 – 10.30 อภิปรายหมู่: การป้องกันและควบคุมจุลชีพดื้อยา Prevention and Control of MDROs    

ผศ. นพ. กำธร  มาลาธรรม  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผศ. นพ.สุสัณห์     อาศนะเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ดร.วันทนา      ปวีณกิตติพร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พว.ดวงพร         จินตโนทัยถาวร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

10.30 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

11.00 – 12.00 อภิปรายหมู่และการปฏิบัติการ 1: การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กรณีศึกษา)  
Surveillance: Workshop I   
ผศ. นพ.กำธร  มาลาธรรม  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

พว.เทพนิมิตร     จุแดง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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13.00 – 14.30 อภิปรายหมู่และการปฏิบัติการ 2: การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กรณีศึกษา)  
Surveillance: Workshop II 
ผศ. นพ.กำธร  มาลาธรรม  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

พว.เทพนิมิตร     จุแดง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

15.00 – 16.00 บรรยาย: การติดเชื้อในโรงพยาบาลในกุมารเวชศาสตร์ IC. in Pediatrics 

 นพ.วิศัลย์    มูลศาสตร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
สถาบันบำราศนราดูร 

 
วันพฤหัสที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 

08.30 – 10.30 บรรยาย: การบริการหน่วยจ่ายกลาง CSSD Service  

พว.นิตยา   ฉันทกิจ โรงพยาบาลตากสิน 
10.30 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

11.00 – 12.00 บรรยาย: Human skills for ICN 

ผศ. ดร.วไลลักษณ์   พุ่มพวง คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 บรรยาย: Statistical Process Control Chart 

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

15.00 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

15.30 – 16.30 บรรยาย: การจัดการผู้ป่วยติดเชื้อหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล  
Post Discharge Management of N.I. patients 
ผศ. คัคนางค์  นาคสวัสดิ์  ข้าราชการบำนาญ 
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วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 หลักสูตรพยาบาล (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 3) 
 
08.30 – 09.30 บรรยาย: การพัฒนาพยาบาลควบคุมการติดเชื้อสู่ความเป็นเลิศ 

รศ. ดร.วิมลรัตน์ ภูว่ราวุฒิพานิช คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
09.30 – 10.30 อภิปราย: การแนะนำผู้ป่วย Counseling/Advice       

ผศ. คัคนางค์  นาคสวัสดิ์  ข้าราชการบำนาญ 
พว.วราภรณ์   เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร 

10.30 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

11.00 – 12.00 การทดสอบหลังการอบรม Post - Test         

การอภิปรายทั่วไป  ถาม – ตอบ Open  Discussion, Q & A         

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

พว.วราภรณ์   เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.30 อภิปรายหมู่: ประสบการณ์การรับผู้ป่วยโรคติดโรคติดต่อร้ายแรง และแนวทางการดูแลผู้ป่วยของ
สถาบันบำราศนราดูร 
พว.วราภรณ์   เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร 
พว.เอ้ือใจ          แจ่มศักดิ์ สถาบันบำราศนราดูร 
พว.วินนะดา       คงเดชศักดา สถาบันบำราศนราดูร 
พว.จิตรลดา       รุจิทิพย์ สถาบันบำราศนราดูร 

16.30 ปิดการอบรม  

 


