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การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 23 

    23 TH CSSA NATIONAL SEMINAR   

    รวมพลังก้าวน าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ 

“Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services” 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

1.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคนวัตกรรม เน้นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่มากกว่าการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมเดิมๆ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มหรือรายไดเ้ขา้สู่ประเทศท่ีจะขยายขอบเขตกวา้งขึน้จากห่วงโซ่อุปทานท่ีเคย
เป็นผู้รับจ้างผลิตมาเป็นเจ้าของนวัตกรรม ประเทศไทยตั้งเป้าจะเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับสูงภายในปี  2032 
ปัจจัยหลักท่ีส าคัญท่ีสุดคือ“คนไทยทุกคน”ท่ีจะช่วยกันพัฒนาตวัเองให้มีความ รูค้วามสามารถมากขึน้ มีมูลค่าใน
ตวัเองมากขึน้ เศรษฐกิจก็จะยิ่งเติบโตไปสู่อนาคตมากขึน้  

การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ประเทศไทย มีการพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย ์การท าลาย
เชื้อและการท าให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ท่ีมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง บุคลากรท่ีปฏิบตัิงานควรเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและศักยภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานดา้น
นี ้ ซ่ึงตอ้งไดร้บัการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทัง้ดา้นความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทัง้ดา้นการแพทย์ท่ีใชใ้นการรกัษาพยาบาล 
ดา้นการใชเ้ครื่องมืออุปกรณท่ี์น าสารสนเทศมาใชง้าน และเครื่องมือใหม่ๆท่ีกา้วตามความทันสมัยของเทคโนโลยีใน
โลก บุคลากรท่ีมีศกัยภาพนัน้จะสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเช่ียวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงคข์ององคก์ร โดยเฉพาะในดา้นการจัดการเครื่องมือทางการแพทยใ์ห้ปลอดเชือ้เพื่อป้องกันการติด
เชื้อในสถานพยาบาล ซ่ึงจะส่งผลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในการลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงจน
เสียชีวิตได้ ในการนี้สมาคมฯได้เชิญตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สมาคม
บริหารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลหอ้งผ่าตดัและผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมกันเสวนา
และบรรยายใหค้วามรูเ้พื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการใหบุ้คลากรท่ีปฏิบตัิงานดา้นการท าลายเชือ้และการท า
ให้ปราศจากเชื้อเป็นบุคลากรมืออาชีพและสามารถร่วมงานกับวิชาชีพอื่นอย่างเท่าเทียม ก้าวสู่การเปล่ียนแปลง
อย่างภาคภูมิใจ 
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ดังนั้นฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสมาคม
ศูนยก์ลางงานปราศจากเชือ้แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง รวมพลงักา้วน าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ(Thailand 
Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services) 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อน าเสนอแนวโนม้ของการบริหารจัดการดา้นการท าลายเชือ้และการท าใหป้ราศจากเชือ้ในอนาคต 

2.2 เพื่อเปิดประสบการณแ์ละมุมมองใหม่ๆให้กับผูเ้ขา้ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ
สุขภาพและงานดา้นการการท าลายเชือ้และท าใหป้ราศจากเชือ้ 

2.3 เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณแ์ละซกัถามขอ้สงสยัจากผูท้รง คุณวุฒิ 
2.4 เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมมีเครือข่ายและบูรณาการร่วมกันในการปฏิบตัิงาน แลกเปล่ียนความรูร้่วมกัน 

 
3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 1500 คน ประกอบดว้ย 

3.1 หัวหนา้งานและบุคลากรงานจ่ายกลาง 
3.2 พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ 
3.3 บุคลากรหอ้งผ่าตดั 
3.4 บุคลากรงานทันตกรรม 
3.5 บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
3.6 นักวิชาการและผูท่ี้สนใจท่ัวไป 

4.วิธีการประชุม  
4.1 บรรยาย 
4.2 อภิปรายและซกัถาม 
4.3 น าเสนอผลงานวิชาการ/นิทรรศการ 

5. สถานท่ีประชุม 
ณ หอ้งรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี ถ.แจง้วัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ:   
ระหว่างวันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2562 

7. ค่าลงทะเบียน         :   
3,300 บาท /คน  
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8. งบประมาณ  
8.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผูเ้ขา้ร่วมประชุม 4,050,000  บาท (900x1500คนx3วัน) 
8.2 ค่าวิทยากร        300,000  บาท 
8.3 ค่าเอกสารและอื่นๆประกอบการจัดประชุม  1,200,000  บาท 
8.4 ค่าด าเนินการ                 800,000  บาท 

9. การประเมินผล :   
ประเมินจากแบบสอบถาม 

10. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั :        
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู ้ความเขา้ใจ สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

11. ผูร้บัผิดชอบ :   
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ร่วมกับสมาคมศูนยก์ลางงาน

ปราศจากเชือ้แห่งประเทศไทย 
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การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 23 

   รวมพลังก้าวน าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ  
“Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services” 

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

วันจันทรท่ี์ 19 สิงหาคม 2562 
07.00 - 08.30  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00  พิธีเปิดการประชุมโดยนางสาวนันทิภาส์ิ สิริจินดาดิรชัต ์

นายกสมาคมศูนยก์ลางงานปราศจากเชือ้แห่งประเทศไทย 
พิธีมอบโล่หโ์รงพยาบาลท่ีไดร้บัรางวัล APSIC AWARD 
และมอบเกียรติบตัรแด่ผูผ่้านผลงานวิจัยและโปสเตอร ์

09.00 – 10.00 การพัฒนาความยั่งยืนหลงัไดร้บั APSIC CSSD Center of Excelence Award 

ครัง้ท่ี 1 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์ 
นพ รฐัศกัดิ์ วงศล์กัษณะพิมล รองผูอ้  านวยสายงานสนับสนุนบริการ 
ครัง้ท่ี 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ 
นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหนา้พยาบาล 
ครัง้ท่ี 3 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ด าเนินรายการโดย  นพ.สมศกัดิ์ วัฒนศรี และ นางสาวนันทิภาส์ิ สิริจินดาดิรชัต ์

10.00 -10.15 พักรบัประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.00  5 มิติคุณภาพงานบริการ  เพื่อสรา้งความประทับใจใหผู้ร้บับริการ 

(SERVQUAL:  Service design) 
 อ.ณชดล อารียวงศ ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย –ญ่ีปุ่ น) 
12.00 - 13.30 รบัประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 
13.30 – 14.00 ทิศทางของสมาคมศูนยก์ลางงานปราศจากเชือ้แห่งประเทศไทยสู่คุณวุฒิวิชาชีพ  

นางสาวนันทิภาส์ิ สิริจินดาดิรชัต ์

14.00- 15.00  กา้วน าสู่คุณวุฒิวิชาชีพงานปราศจากเชือ้ 
ผูอ้  านวยการ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ(องคก์ารมหาชน) 
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15.00 - 15.15  พักรบัประทานอาหารวา่ง 
15.30 - 17.00   Update Knowledge & Technology (แยกหอ้ง) 

     วิทยากรจากบริษัท 
 17.00   ปิดประชุม 

  วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 
  08.30 – 10.15  การบริหารจัดการระบบ Logistic และsupply chainในงานจ่ายกลาง 

      คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ  
      นายกสมาคมบริหารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย    

10.15-10.30  พักรบัประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 12.00 การประเมินสมรรถนะบุคลากรงานปราศจากเชือ้เพื่อกา้วสู่วิชาชีพ 
  ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม 
  สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ(องคก์ารมหาชน) 
12.00 - 13.30 รบัประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 
13.30 - 15.00  2P safety :safe instrument safe life  
   ผูช่้วยศาสตราจารยศ์ิริพร พุทธรงัษี  

นางสาวนันทิภาส์ิ สิริจินดาดิรชัต ์  
ศาสตราจารย ์ดร.อะเคือ้ อุณหเลขกะ  

   นพ.สมศกัดิ์ วัฒนศรี ผูด้  าเนินรายการ 
15.00-15.15  พักรบัประทานอาหารวา่ง 
15.15 - 17.00  Update Knowledge & Technology (แยกหอ้ง) 

     วิทยากรจากบริษัท      
17.00   ปิดประชุม 
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วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2562 
08.30 –10.00  การบริหารจัดการเครื่องมือทันตกรรมเพื่อการรวมศูนยเ์ครือ่งมือฯ 
   ทันตแพทยห์ญิงจินดา ลีลารศัมี นางภัทรพร นอ้ยเล็ก คุณนลินี สุริยนต ์

 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์    
 10.00-10.15  พักรบัประทานอาหารวา่ง  

10.15-12.15 พัฒนาจ่ายกลางเพื่อกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางงานปราศจากเชือ้ของโรงพยาบาล  
 อ. โกเมธ  นาควรรณกิจ สถาบนัรบัองคุณภาพสถานพยาบาลล(องคก์ารมหาชน) 
12.00 - 13.00 รบัประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 
13.00 – 15.00  UPDATE :  
 1. Patient –instrument  tracking system  

    คุณดุจดรินทร ์สมบูรณท์รพัย ์และเจา้หนา้ท่ี IT   
     โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์  
 2. APSIC 2019 คุณวลยัพร คุณเจษฎา กอ้นแกว้ กรรมการสมาคมฯ   
 3. IAHCSMM 2019 คุณอรอนงค ์โทณะสุต อุปนายกสมาคมฯ 

  15.00-15.15  พักรบัประทานอาหารวา่ง 
15.15 - 16.00            รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี 2561-63  และการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2562  โดยนายกสมาคมศูนยก์ลางงานปราศจากเชือ้แห่งประเทศไทย  
   16.00   ปิดประชุม 
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