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กําหนดการอบรมหลักสูตรการใหความรูสําหรับแพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 13 

เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สําหรับนักเทคนิคการแพทย 
วันที่  19 - 23 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิส คอนเวนชั่น  จ.นนทบุรี 

วันจันทรที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 บรรยายรวม 3 หลักสูตร (Tipawan Ballroom) 
08.00 - 08.30  ลงทะเบียน  

Pre – Test      
 

08.30 – 08.45 กลาวเปดงานโดย  
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
กลาวรายงาน  โดย นพ.อภิชาต   วชิรพันธ 

 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 
ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

08.45 – 09.10 บรรยาย: Course Introduction  

 ศ. เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ดานชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค  

09.10 – 10.00 บรรยาย: ยุทธศาสตรการดําเนินงานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ระดับชาติ National Infection Control Strategies  

 ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 

10.30 – 12.00 อภิปรายหมู: พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 กับพรบ. เชื้อโรค และพิษจากสัตว 

 ดร. นพ.โสภณ     เอี่ยมศิริถาวร  สํานักโรคติดตอทัว่ไป  
กรมควบคุมโรค 

 ดร.ภัทรวีร         สรอยสังวาลย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

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

 

 รศ.ดร.นพ.วิชัย  วงศชนะภัย รองผูอํานวยการ รพ.ศิริราช 

14.00 – 15.30 อภิปรายหมู : โรคติดเชื้ออุบัติใหม/โรคติดตอที่สําคัญ 
(Important EID) และการเตรียมรับการระบาด   
 -  Virus 
 -  MDROs bacteria (TB, CRE, VRE) 

 

 รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท ผูทรงคุณวุฒิกรมการแพทย 

 นพ.โรม    บัวทอง สํานักระบาดวิทยา 

 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

15.30 – 16.30 บรรยาย: Patient’s Safety Program & The Role of I.C. 

 พญ.ปยวรรณ       ลิ้มปญญาเลิศ 
 

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

Update 2 nd October 2018 
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วันอังคารที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
เวลา 08.30 – 12.00น บรรยายรวม 3 หลักสูตร (Tipawan Ballroom) 

และเวลา 13.00 – 16.30น หลักสูตรเทคนิคการแพทย  (Tipawan 2) 

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

 รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

10.30 – 12.00  บรรยาย: Rapid  & Molecular test for 
bacteria 

 

 รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 อภิปราย: วิธีจัดการมูลฝอยอยางเหมาะสม 
Appropriate Waste Management     

เฉพาะพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย 

 พญ.จริยา    แสงสัจจา รองผูอํานวยการศูนยแพทยพัฒนา 

 ผศ. นพ.ยงค รงครุงเรือง                          คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

15.00 – 16.30 บรรยาย: การทดสอบความไวของเชื้อโรคตอยาตานจุลชีพ: พื้นฐานและเทคนิคใหม 
Susceptibility Testing : Basics and Updates 

 ดร. พิริยาภรณ   จงตระกูล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

วันพุธที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  หลักสูตรเทคนิคการแพทย  (Tipawan 2) 
 
09.00 – 10.30 บรรยาย: เทคนิคใหมในการวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ สําหรับการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

New Techniques in Laboratory Diagnosis of N.I. 
 ผศ.ดร.นพ. ไอยฤทธิ์  ไทยพิสุทธิกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

10.30 – 11.00 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

11.00 – 12.00 บรรยาย: บทบาทของหองปฏิบัติการ ในการควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล: จากทฤษฎีสูการปฏิบัต ิ
Role of Microbiology Laboratory in 
Infection Control: from Theory to Practice 

 

 อ. อัญชนา  ถาวรวัน สถาบันบําราศนราดูร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 อภิปรายหมู: บทบาทของหองปฏิบัติการในการ
สอบสวนระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

 ศ.นพ.อนุชา    อภิสารธนรักษ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 รศ.ดร.พิทักษ     สันตนิรันดร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 อ.ทิพากร          พรม ี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

15.00 – 16.30 บรรยาย: การติดเชื้อในหองปฏิบัติการ  
Laboratory Acquired Infection 

 

 ศ.นพ.อนุชา    อภิสารธนรักษ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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วันพฤหัสที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561    หลักสูตรเทคนิคการแพทย  (Tipawan 2) 
 
08.00 – 09.30 บรรยาย: การใชหอง DRA อยางปลอดภัย  

Laboratory Safety Practice for Analysis of 
Contagious Specimens 

 

 อ. ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ สถาบันบําราศนราดูร 

09.30 – 11.00 บรรยาย: การศึกษาทางระบาดวิทยา: การแยกสายพันธุแบคทีเรีย  
Epidemiologic Study: Bacterial Typing 

 รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

11.00 – 12.00 บรรยาย: ขอควรระวังในการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ 

 ดร. สุวรรณา       ตระกูลสมบูรณ อิสระ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 อภิปรายหมู: เครือขาย เพื่อการสอบสวนโรคและตรวจ
วินิจฉัยโรคอุบัติใหม - อุบัติซ้ํา 

 

 นพ.โรม    บัวทอง สํานักระบาดวิทยา 

 อ.นันทวรรณ      เมฆา กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 อ.ภาวิตา          สุวรรณวัฒนะ สถาบันบําราศนราดูร 

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

15.00 – 16.30 บรรยาย: การใชและการตรวจรับรองตูชีวนิรภัย  

 ดร. นุสรา       สัตยเพริศพราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 
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วันศุกรที่  23   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  หลักสูตรเทคนิคการแพทย  (Tipawan 2) 
 
08.30 – 10.00 อภิปรายหมู: ยุทธศาสตรการเฝาระวังเชื้อดื้อยา AMR surveillance 

 อ.นภวรรณ       เจนใจ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข 

 ดร.นิธิมา  สุมประดิษฐ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 น.สพ.ธีรศักดิ์     ชักนํา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

10.30 – 12.00 บรรยาย: การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  
Biological  Risk Management and  Safety and Biosecurity 

 รศ.ดร. สุดา   ลุยศิริโรจนกุล       คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 บรรยาย: เทคนิคการตรวจหายีนของแบคทีเรียดื้อยา  
Genetic Techniques for Detection of  Drug Resistant Bacteria       

 รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 

15.00 – 16.00 การทดสอบหลังการอบรม Post – test  
อภิปราย ถาม - ตอบ Open discussion: Q & A 

 พิธีปดการอบรม  

 ศ. เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ดานชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

 รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 อ. อัญชนา   ถาวรวัน สถาบันบําราศนราดูร 

   

 
 
 


