
กําหนดการอบรมหลักสูตรการใหความรูสําหรับแพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 16 
เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สําหรับนักเทคนิคการแพทย 

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. กลาวเปดงานโดย   นพ.โอภาส     การยกวินพงศ  
กลาวรายงานโดย   นพ.กิตติ์พงศ  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.โอภาส  การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

09.30 - 10.30 น. อภิปรายหมู: Clinical Management  

 พญ.นฤมล    สวรรคปญญาเลิศ นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย 

 นพ.วีรวัฒน   มโนสุทธ ิ 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. บรรยาย: 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                                                                                                                             
 
 



วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรเทคนิคการแพทย (หองประชุมมรกต) 
 

08.30 - 09.30 น.   บรรยาย: Organization in Microbiology for infection control                                                                                                      
 ดร.สุมนมาลย  อุทยมกุล สถาบันบําราศนราดูร  

09.30 - 10.30 น. บรรยาย: Antimicrobial resistance in nosocomial infections 

 รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

10.30 - 10.40 น. พักเบรก  

10.40 - 12.05 น.  บรรยาย: Virology for infection control: Emerging viral infections 

 ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ  พุธวัฒนะ คณะเทคนิคการแพทย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.05 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  บรรยาย: Rapid antigen and antibody tests in the COVID-19 era 

 ศ.ดร.สุดา  ลุยศิริโรจนกลุ  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

14.00 - 14.10 น.  พักเบรก  

14.10 - 15.00 น.  บรรยาย: Laboratory roles in outbreak situations 

 รศ.ดร.พิทักษ  สันตนิรันดร คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

15.00 - 16.00 น. บรรยาย: Genome sequencing and Variants of Concern 

 อ.ดร.เอกวัฒน  ผสมทรัพย  คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรเทคนิคการแพทย (หองประชุมมรกต) 
 

08.30 - 09.20 น.  บรรยาย: Neutralization assay และภูมิคุมกันตอ Respiratory viruses                                                                                                                                             

 ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ  พุธวัฒนะ คณะเทคนิคการแพทย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.20 - 10.10 น. บรรยาย: Immune response/Protective immunity จากวัคซีน 

 ดร.อนันต  จงแกววัฒนา ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ

10.10 - 10.20 น. พักเบรก 
10.20 - 11.10 น.  บรรยาย: Standard protocols in emerging infectious diseases for certified laboratory 

 ดร.พิไลลักษณ  อัคคไพบูลย  โอกาดะ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

11.10 - 12.00 น. บรรยาย: Lab biosafety requirements for SARS-CoV2 

 ศ.ดร.สุดา  ลุยศิริโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.50 น. บรรยาย: PPE/ Isolation/ Specimen collection & transport 

 ดร.ปวีณา  กองสนั่น  สถาบันบําราศนราดูร 

13.50 - 14.00 น พักเบรก 
14.00 - 15.00 น. Post - Test  
15.00 - 16.00 น. อภิปราย ซักถาม ปดการอบรม  
 ศ. เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ดานชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

 รศ.ดร.นพ. ชาญวิทย        ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 


