
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรม 

“การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือเบ้ืองต้นในสถานบริการสุขภาพ” รูปแบบประชุมทางไกล 

จัดโดย ชมรมพยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ และโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ระหว่างวันท่ี 18 – 29 กรกฎาคม 2565  

วันท่ี 07.30-

08.30 

08.30 - 

09.00 

09.00 – 10.00 10.00 – 12.00  13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 

17 ก.ค.

2565 
  ทดสอบระบบ และ Pre test เวลา 15.00 – 20.00 น. 

18 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

พิธีเปิดการ

อบรม 

นโยบาย ความสําคัญของ

ระบบงานป้องกันและควบคุม 

การติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ 

พว.กุลดา พฤติวรรธน ์

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุม 

การติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ 

พว.กุลดา พฤติวรรธน ์

 

การป้องกันการติดเชื้อและ 

การแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ

สุขภาพ (Isolation Precautions) 

พว.วราภรณ์ เทียนทอง 

การประเมินผล สถิติวิเคราะห์ข้อมูล

และการแปลผลโครงการป้องกัน         

การติดเชื้อ 

รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล 

19 ก.ค.

2565  

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

การวางแผนพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ 

พว.กุลดา พฤติวรรธน ์

การเขียนแผนงานป้องกันและควบคุม                

การติดเชื้อในสถานบรกิารสุขภาพ 

พว.กุลดา พฤติวรรธน ์

 

ระบาดวิทยาของการติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาล/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การกระจายของโรคติดเชื้อ 

ในสถานบริการสุขภาพ 

รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรชัสุดากุล 

ภาวะผู้นําและจริยธรรมของพยาบาล

ด้านการควบคุมการติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาล 

รศ.วิลาวัณย์ เสนารตัน์ 

20 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับโรคติดเชื้อที่สําคัญ (โรคที่

ป้องกันด้วยวัคซีน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า) 

รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวลิาศ 

แนวโน้ม อุบัติการณ์และ                       

การกระจายของโรคติดเชื้อใน 

สถานบริการสุขภาพ 

รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวลิาศ 

 

การทําลายเชือ้และการทําให้               

ปราศจากเชื้อและการบริหารจัดการ

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย ์

ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ 

บทบาทของพยาบาลในการเกบ็               

สิ่งส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

พว.วราภรณ์ เทียนทอง 

21 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

ความรู้ทั่วไป/การวินิจฉัยการติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาลและชุมชน 

พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ ์

บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวัง               

การติดเชื้อในผู้ป่วย 

พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ ์

 

บทบาทพยาบาลในการสอบสวนโรค

และการบริหารจัดการข้อมูล 

เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 

พว.วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 

บทบาทของพยาบาลในการ             

เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพบุคลากร 

พว.อารีย์ กุณนะ 



วันท่ี 07.30-

08.30 

08.30 - 

09.00 

09.00 – 10.00 10.00 – 12.00  13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 

22 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ                    

ที่ระบบทางเดินหายใจ 

พว.สุภาพ ลิ้มเจริญ 

การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ              

ทีแ่ผลผ่าตัด 

ดร.นาตยา ปริกัมศิลป ์

 

การพยาบาลเพื่อป้องกันการ                

ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ 

พว.สุภาพ ลิม้เจริญ 

การพยาบาลเพื่อการป้องกัน 

การติดเชื้อในชุมชน  

ดร.สุรีรักษ์ อจลพงศ์ 

25 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

การป้องกันการติดเชื้อ 

ในหน่วยวิกฤติและฉุกเฉิน 

นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ 

การป้องกันการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และ           

โรคอุบัติซํ้า (การคัดกรอง การป้องกัน 

การติดเชื้อ การจัดการด้าน 

การระบายอากาศ) 

อาจารยภ์ัทร วัฒนธรรม 

 

การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาและ

หลักการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างถกูต้อง

เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา 

ผศ. นพ. กําธร มาลาธรรม 

การพยาบาลเพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อสถานเลี้ยงเด็ก  

และ สถานดูแลผู้สูงอาย ุ

รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 

26 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเรือนจํา/

ทัณฑสถาน (วัณโรคปอด โรคผิวหนงั หิด   

การคัดกรองโรคอุบัติใหม่) 

พว.เอมิกาญ ไชคินี 

บทบาทของพยาบาลในการบริหารจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (หน่วยโภชนาการ                

หน่วยซักฟอก การจัดการขยะ) 

พว.จุฑารัตน์  ไกรศรีวรรธนะ 

 

บทบาทของพยาบาลในด้าน               

Home care เช่น คนไข้ฟอกไต                 

ติดบ้านติดเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ 

ศ. ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ 

การป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต 

ผศ. นพ. กําธร มาลาธรรม 

27 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

ฝึกปฏิบัตกิารกรณศีึกษาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

พว.ศรสีุรยี์ เอื้อจิระพงษพ์ันธ ์พว.พรนภา เอี่ยมลออ ดร.นาตยา ปริกัมศิล  

พว.เนาวนิตย ์พลพินจิ พว.ชุติมา สุทธิประภา พว.ไกรวีร์ ประภากร พว.กนกพร ทองภูเบศร์ 

พว. จิตรลดา รุจิทิพย ์พว.ศิริรัตน ์ บุญจันทร์ พว.สมหญิง ทิพย์มงคล 

 

การนําเสนอการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกรณีศึกษา/สรุปผลการปฏิบัต ิ

พว.ศรสีุรยี์ เอื้อจิระพงษพ์ันธ ์พว.พรนภา เอี่ยมลออ ดร.นาตยา ปริกัมศิล  

พว.เนาวนิตย ์พลพินจิ พว.ชุติมา สุทธิประภา พว.ไกรวีร์ ประภากร         

พว.กนกพร ทองภูเบศร์ พว. จิตรลดา รุจิทิพย ์พว.ศิริรัตน ์ บุญจันทร ์      

พว.สมหญิง ทิพย์มงคล 

 

28 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลศูนย ์ผ่านทางระบบทางไกล (โรงพยาบาลอุดรธานี)  

พว.เนาวนิตย ์พลพินจิ  พว.วรัญรดา เชื้อตายา 
 
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมชนผ่านระบบทางไกล  (โรงพยาบาลดอยสะเก็ด) 

พว.เจษฎา ก้อนแก้ว 

29 ก.ค.

2565 

เปิดระบบ

ให้เข้าร่วม

อบรม 

อภิปรายประเด็นที่พบจากการปฏิบตัิงานและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน 

พว.ศรสีุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ ์พว.วราภรณ์ เทียนทอง 

พว.พรนภา เอี่ยมลออ พว.เนาวนิตย ์พลพินจิ   

 

 

Post test/   

อภิปรายการถอดบทเรียนและการประเมินผลการอบรม/

ประเมินตนเอง 

พว.ศรสีุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ ์พว.วราภรณ์ เทียนทอง 

พว.พรนภา เอี่ยมลออ พว.เนาวนิตย ์พลพินจิ   

ปิดการอบรม 


