ที่ สธ ๐๔๑๕.๔๑/ ว ๗

สถาบันบําราศนราดูร
๓๘ ถนนติวานนท อ.เมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๗

สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเขารวมอบรมหลักสูตร การใหความรูสําหรับ แพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ ๑๔
เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอํานวยการโรงพยาบาล/ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร/ผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ด ว ยสถาบั น บํ า ราศนราดู ร กรมควบคุ ม โรค ร ว มกั บ ชมรมควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
แหงประเทศไทย จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สําหรับแพทย
เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย” ซึ่งไดมีการดําเนินงานตอเนื่องปนี้เปนปที่ ๑๔ โดยจัดอบรมระหวางวันที่
๒๕ พฤศจิ กายน – ๖ ธัน วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมริ ชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่ น

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สถาบันบําราศนราดูร ไดพิจารณาเห็นวาหลักสูตรดังกลาวขางตนจะเปนประโยชนในการพัฒนาองค
ความรูดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ทันสมัยแกหนวยงานของทาน จึงใครขอเชิญบุคลากร
ในหนวยงานของทานไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย ที่ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช. รพสต.
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักวิชาการ และบุคคลที่สนใจเขารวมอบรมโดยแบงการอบรมเปน ๓ กลุม ดังนี้
- กลุมแพทย
วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คาลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท
- กลุมเทคนิคการแพทย วันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คาลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท
- กลุมพยาบาล
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คาลงทะเบียน ๗,๐๐๐ บาท
โดยการอบรมครั้งนี้ เปนหลักสูตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานระดับชุมชนและโรงพยาบาล
ทั่วไปผูเขารับการอบรมควรเปนทีมที่ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้นๆ และสามารถกลับไป
ดํ า เนิ น การต อ เนื่ อ งได เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ โรงพยาบาล ผู เ ข า ร ว มอบรมสามารถเบิ ก ค า ใช จ า ยได
จากหนวยงานตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา ทั้งนี้สามารถ Download เอกสารการ
อบรมไดที่h ttp://bamras.ddc.moph.go.th และดูรายละเอียดและชองทางการสมัครลงทะเบียนเขารวมการอบรมได
ที่ http://bamras.ddc.moph.go.th/amrtraining ไดตั้งแตวันนี้ ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (มีหนวยคะแนน
จากสภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดหนวยงานของทานทราบและอนุญาตให
เขารวมอบรม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาต วชิรพันธ)
ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร
สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาฯ สถาบันบําราศนราดูร
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓
ผูประสานงาน นส.ออยใจ โคตรหนองปง ๐ ๘๑๘๕๙๐๑๑๙

กําหนดการอบรมหลักสูตรการใหความรูสําหรับแพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 14
เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สําหรับนักเทคนิคการแพทย
วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บรรยายรวม 3 หลักสูตร
08.00 - 08.30
08.30 – 08.45
08.45 – 09.10

ลงทะเบียน
Pre – Test
กลาวเปดงานโดย
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
กลาวรายงาน โดย นพ.อภิชาต วชิรพันธ
บรรยาย: Course Introduction
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร

อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร
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

อ.จุฑามาศ ศิริปาณี
12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

บรรยาย: กฎหมายเกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Legal Issues in N.I.)
รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศชนะภัย
อภิปรายหมู : โรคติดเชื้ออุบัติใหม/โรคติดตอที่สําคัญ
(Important EID) และการเตรียมรับการระบาด
- Virus/ Ebola, AHF, Influenza, TB
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท

14.00 – 15.25

นพ.โรม บัวทอง
15.25 – 15.40
15.40 – 16.40

ผอ.กองโรคติดตอ
กรมควบคุมโรค
หัวหนางานพรบ.เชื้อโรค
และพิษจากสัตว
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

รองผูอํานวยการ รพ.ศิริราช

ผูทรงคุณวุฒิกรมการแพทย
กองระบาดวิทยา

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
บรรยาย: Patient’s Safety Program & The Role of I.C.
พญ.ปยวรรณ

ลิ้มปญญาเลิศ

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 – 14.30น บรรยายรวมหลักสูตรพยาบาล และเทคนิคการแพทย และเวลา 15.00 – 16.30น
หลักสูตรเทคนิคการแพทย
08.30 – 10.00

บรรยาย: จุลชีววิทยาสําหรับการควบคุมการติดเชื้อ Microbiology for I.C.
รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน

10.00 – 10.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

10.30 – 12.00

บรรยาย: Rapid & Molecular test for
bacteria
รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

อภิปราย: วิธีจัดการมูลฝอยอยางเหมาะสม
Appropriate Waste Management
พญ.จริยา แสงสัจจา

เฉพาะพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย

ผศ.นพ.ยงค

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รงครุงเรือง

รองผูอํานวยการศูนยแพทยพัฒนา

14.30 – 15.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

15.00 – 16.30

บรรยาย: การทดสอบความไวของเชื้อโรคตอยาตานจุลชีพ: พื้นฐานและเทคนิคใหม
Susceptibility Testing : Basics and Updates
ดร.พิริยาภรณ จงตระกูล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรเทคนิคการแพทย
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 ในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ
Role of Microbiology Laboratory in Infection Control: from Theory to Practice
and standardization
อ.อัญชนา ถาวรวัน
สถาบันบําราศนราดูร

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

อภิปรายหมู: บทบาทของหองปฏิบัติการในการ
สอบสวนระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Laboratory - clinical round
ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ
รศ.ดร.พิทักษ

สันตนิรันดร

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ.ทิพากร

พรมี

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

14.30 – 15.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

15.00 – 16.30

บรรยาย: การติดเชื้อในหองปฏิบัติการ
Laboratory Acquired Infection
ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วันพฤหัสที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรเทคนิคการแพทย
08.00 – 09.30

09.30 – 11.00

บรรยาย: การใชหอง DRA อยางปลอดภัย
Laboratory Safety Practice for Analysis of
Contagious Specimens
อ.ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ

สถาบันบําราศนราดูร

บรรยาย: การศึกษาทางระบาดวิทยา: การแยกสายพันธุแบคทีเรีย
Epidemiologic Study: Bacterial Typing
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน
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

วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรเทคนิคการแพทย
08.30 – 10.00

อภิปรายหมู: ยุทธศาสตรการเฝาระวังเชื้อดื้อยา AMR surveillance
ดร.นิธิมา
นพ.วีรวัฒน
น.สพ.ธีรศักดิ์

สุมประดิษฐ
มโนสุทธิ
ชักนํา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันบําราศนราดูร
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 และชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อแบบใหม
Genetic Techniques for Detection of Drug Resistant Bacteria and new panel
identification tests
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน

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

แบบสสสำรองหห้องพพัก (ฉบพับททที่ 1)

อบรมหลพักสส ตร กสำรใหห้ควสำมรสห้สสสำหรพับแพทยย์ เภสพัชกร พยสำบสำล และนพักเทคนนิคกสำรแพทยย์ ครพัรั้งททที่ 14
เรรที่อง กสำรปห้องกพันและควบคคมกสำรตนิดเชรอรั้ ในโรงพยสำบสำล
ระหวว่สำงวพันททที่ 25 พ.ย.- 6 ธ.ค.62
ณ โรงแรมรนิชมอนดย์ สไตลนิช คอนเวนชพันที่ จพังหวพัดนนทบครท
******************************
โปรดตติดตตอสสสำรองหห้องพพักโดยตรงททที่โรงแรมรติชมอนดด์ “ ภสำยในวพันททที่ 1 พฤศจนิกสำยน พ.ศ 2562 ”
โดยสต งโทรสสำรหรรืออทเมลลด์ ถถึง คคณ เสกสรร ประเกทยร หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ 084-8777481
กรค ณสำสต งเอกสสำร
โทรสสำร: 02-831-8866
โทรเชช็คเรรอที่ งโทรสสำร: 02-8318815

E-Mail :Seksan@richmondhotel-resort.com

ขอสสสำรองหห้องพพัก ( กรณทผห้เส ขห้สำพพักเปช็นรสำชกสำรและออกใบเสรช็จในนสำมสพังกพัดกรมกองของสว่วนรสำชกสำรเทว่สำนพันรั้ )
О หห้องพพักเดทที่ยว
รสำคสำ 1,400.- บสำท รวมอสำหสำรเชห้สำ จสสำนวน …............ หห้อง
О หห้องพพักคสว่
รสำคสำ 1,600.- บสำท รวมอสำหสำรเชห้สำ จสสำนวน..…...........หห้อง
เตทยงเสรติมรสำคสำ 800 บสำท / หห้อง
ชรืที่อผผห้เขห้สำพพัก
1.....................................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
พพักคผตกบพั ............................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
2.....................................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
พพักคผตกบพั ............................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
วพันททที่เขห้สำพพัก….............................เวลสำ …...........น. วพันททที่ออก …............................จสสำนวน …........ครืน
รสำยละเอทยดผสห้จอง ( ตห้องกรอกเอกสสำรใหห้ครบ )
ชรืที่อ ….....................................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ........................................................................
หนตวยงสำน........................................จพังหวพัด...................................อทเมลลด์..............................................................................
***หห้องพพักททที่ทว่สำนจองขห้สำงตห้นจะยพังไมว่ไดห้รพับกสำรยรนยพันจนกวว่สำทสำงโรงแรมฯ จะสว่งเลขททที่บพัญชทธนสำคสำรของโรงแรมฯ
ใหห้กพับทว่สำนเพรที่อใหห้ทว่สำนทสสำกสำรโอนเงนินคว่สำหห้องพพักทพัรั้งหมดกว่อน***
*กรณทหห้องพพักเตช็มทสำงโรงแรมทสำงโรงแรมจะทสสำกสำรแนะนสสำโรงแรมขห้สำงเคทยงใหห้อทกครพัรั้ง *
*กรณทจองหห้องพพักหลพังจสำกวพันททที่ 1 พฤศจนิกสำยน 2562 โรงแรมขอสงวนสนิทธนิธิ์ปรพับอพัตรสำคว่สำหห้องพพักเปช็นพพักเดทที่ยว / พพักคสว่ รสำคสำ 1800 บสำท

