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กำหนดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 15 
เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สำหรับแพทยแ์ละเภสัช 

วันที่  วันที่  23 พฤศจิกายน–25 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

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

Pre – Test      
 

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

อธิบดกีรมควบคุมโรค 
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.เชื้อโรคและพิษ                
จากสัตว์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

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 – 15.25 อภิปราย : โรคติดเชื้ออุบัติใหม/่โรคตดิต่อที่สำคัญ (Important EID) และการเตรียมรับการ
ระบาด   
 -  Virus/ Ebola/COVID-19/Influenza, AHF, TB 
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ 

ดร.นพ.โสภณ     เอ่ียมศิริถาวร  ผอ.กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค 

15.25 – 15.40 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

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

พญ.ปิยวรรณ       ลิ้มปัญญาเลิศ 
 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) 
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วันอังคารที ่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  หลักสูตรแพทย์และเภสัชกร (ห้องไอวี 2 ชั้น 2) 
 
08.30 – 09.20 บรรยาย: setting up surveillance program 

รศ.นพ.นิรันดร์  วรรณประภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

09.20 – 10.10 บรรยาย: จุลชีววิทยาสำหรับการควบคุมการติดเชื้อ Microbiology for I.C.    

รศ.พญ.นันตรา  สุวันทารัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.10 – 10.25 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

10.25 – 11.15 บรรยาย: Core components for effective infection prevention and control 
programs 
ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11.15 – 12.05 บรรยาย: Isolation precautions 

พญ.ปฐมา     สุทธา สถาบันบำราศนราดูร 

12.05 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.50 บรรยาย: TB and infection control 

 รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.50 – 14.40 บรรยาย: HIV, HBV, HCV post exposure prophylaxis 

นพ.สุรศักดิ์    วิบูลชุติกุล สถาบันบำราศนราดูร 

พญ.ศุภรัตน์    เข็มนาค สถาบันบำราศนราดูร 

14.40 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

15.00 – 16.30 อภิปรายหมู่เชิงปฏิบัติการ: Workshop: Hand hygiene: Principle & Practice 

 ผศ. นพ. กำธร  มาลาธรรม  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 พว.สุมาวดี        สกุนตนิยม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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วันพุธที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรแพทย์และเภสัชกร (ห้องไอวี 2 ช้ัน 2) 
 
08.30 – 09.20 บรรยาย: vaccination for health care worker 

ผศ.นพ.ธเนศ ชัยสถาผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
09.20 – 10.10 บรรยาย: appropriate use of antibiotics 

พญ.ลัลธริตา เจริญพงษ์ สถาบันบำราศนราดูร 
10.10 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
10.30 – 12.00 อภิปรายหมู่เชิงปฏิบัติการ: Workshop: Selection and use of personal protective 

equipment 
นพ.วีรวัฒน์   มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร 

นพ.ชัยศิริ    ศรีเจริญวิจิตร สถาบันบำราศนราดูร 

พว.วราภรณ์   เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.50 บรรยาย: การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ:  หลักการและตัวอย่างของการติดเชื้อปอด
อักเสบที่สัมพันธ์กับการใส่เครื่องช่วยหายใจ และการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการ
ใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดส่วนกลาง  
Prevention of Important NI:  Principle & Case Scenario: VAP, CLABSI   
ผศ. นพ.สุสัณห์   อาศนะเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

13.50 – 14.40 บรรยาย: การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ: หลักการและตัวอย่างของการติดเชื้อ
ระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ, การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด  
Prevention of Important NI: Principle & Case Scenario: CAUTI, SSI 
รศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

14.40 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  

15.00  - 16.00  การทดสอบหลังการอบรม Post - test 

อภิปราย ซักถาม ปิดการอบรม   

ศ. เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
รศ. นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
นพ.วีรวัฒน์   มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร 

 


