
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาศกัยภาพผู้ติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุขในการติดตามผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้นฯ 

ระหวา่งวันที ่21 – 23 กันยายน 2563  ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร ์กรุงเทพมหานคร_แนบประกาศ_11092020 

 
 
 
 
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ในการติดตามผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กนัยายน 2563  ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------- 
วันที ่ เวลา กิจกรรม 

21 ก.ย. 2563 
(หลักสูตร
พ้ืนฐาน ทั้ง 
MC Leader 

และ MC 
Assistant 
เรียนรวม) 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.00 – 7.30 น. ลงทะเบียน 

7.30 – 8.00 น.  พิธีเปิดการประชุมฯ 
➢ ประธานกลา่วเปิด  : นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
➢ กล่าวรายงาน  : นพ. ขจรศักดิ์ แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

8.00 – 9.00 น.  เสวนา : การพัฒนาศักยภาพผู้ติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุขในการติดตามผู้เดินทาง 
            เข้าราชอาณาจักรในระยะสั้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 วิทยากร 1. นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคมุโรค 

2. คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์  
   รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

9.00 – 12.00 น.  บรรยาย : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมโรค การคุมไว้สังเกต (เบื้องต้น)      
โดย นพ.จักรรัฐ  พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : ทักษะการสื่อสาร (ESP – English for Specific purpose) 

วิทยากร  1. นายอธิวัฒน์ แสงแก้ว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 2. ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 16.00 – 18.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตเิพื่อการแก้ปัญหา วิเคราะห์แผนการเดินทาง 
วิทยากร 1. นพ. เฉวตสรร นามวาท  
           2. ดร.ปริญญา นาคปฐม 

 22 ก.ย. 2563 
(หลักสูตร
พ้ืนฐาน ทั้ง 
MC Leader 

และ MC 
Assistant 
เรียนรวม) 

 
 

09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลและการายงานผลเบื้องต้น 
วิทยากร 1. นพ.เฉวตสรร นามวาท  

      ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบา้นสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา  

           2. คุณสุจินฎา เอี่ยมโอภาส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติมารยาททางสังคมและธุรกิจ การเจรจาต่อรอง และบริหารจัดการเวลา   

วิทยากร 1. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา 
  2. คุณพัทธจักร ว่องปรีชา 

15.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตเิพื่อการแก้ปัญหา วิเคราะห์แผนการเดินทาง 
วิทยากร 1. นพ.เฉวตสรร นามวาท  
           2. ดร.ปริญญา นาคปฐม 

 17.00-18.00 น. พิธีบมอบประกาศนียบัตรและปิดประชุม (หลักสูตร พื้นฐาน) 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม 

23 ก.ย.63 
(เพ่ิมเติม 
เฉพาะ  

MC Leader) 
 

9.00 – 12.00 น.  บรรยาย ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมโรค มาตรการป้องกันโรค การตรวจคัดกรอง ASQ การจัดการ
ขยะติดเชื้อ และการบังคับใช้กฎหมาย (Advance) 

วิทยากร พญ. วลัยรัตน์ ไชยฟ ูผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 -15.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลและการายงานผล และการสรุปงาน (Advance) 

วิทยากร 1. นพ.เฉวตสรร นามวาท  
      ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบา้นสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา  

           2. คุณสุจินฎา เอี่ยมโอภาส สำนักงานส่งเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 15.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการทีม และการประสานหน่วยงานภาครัฐ 

วิทยากร  1. ผศ.ดร.เกิดศิริ เจรญิวิศาล 
            2. ดร.สันติธร ภูริภักด ี

 17.00-18.00 น. พิธีบมอบประกาศนียบัตรและปิดประชุม (หลักสูตร หัวหน้าทีม) 
หมายเหตุ : 1) รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่มระหว่างประชุม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  

          2) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3) กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 


