
ที่พักใกลเคียงกับสถาน

1. โรงแรมแกรนด ทาวเว

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกบัสุขภาพผูทํางาน”

ใบลงทะเบยีน ☺ Superior single (รวม

☺ Superior twin (รวมอ

    โทร. 02-618-2683 หรือ 0
(กรุณาพิมพ หรือ เขียนตัวบรรจง)

ชื่อ  ............................................... นามสกุล ..............................................

ใบประกอบวิชาชีพ(CME/CNEU)  

ใบลงทะเบยน

2. โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 

☺ Superior single (รวม

☺ Superior twin (รวมอ

ใบประกอบวชาชพ(CME/CNEU)  ............................................................

ขอจาํกัดดานอาหาร .....................................................................................

ที่ทํางาน  ....................................................................................................

......................................................................................................................

ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก................................................................................. p (

    โทร. 02-246-7800 มอืถือ

3. โรงแรมสยามซิตี้ (ถนน

เลขที่ ...............  ถนน ................................  แขวง ......................................

เขต  ........................ จังหวัด  .............................  รหัสไปรษณีย  ...............

โทร .....................................................โทรสาร   .........................................

มือถือ  ........................................  E-mail  ..................................................

☺ Deluxe single (รวมอ

☺ Deluxe twin (รวมอา

    โทร. 02-247-0123 มอืถือ

ี  ี

อัตราคาลงทะเบียน

ทานละ 3,000 บาท

4. โรงแรมปริ๊นพาเลซ มห

☺ Superior single (รวม

☺ Superior twin (รวมอ

วิธีการชําระคาลงทะเบียน
1)  เงินสด  ชําระเงินไดที่งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ 
     ชั้น 1 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
2)  โอนเงิน  ชื่อบญัชี  “ศูนยการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร
     โรงพยาบาลรามาธิบดี”  บญัชีออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  ☺ Superior twin (รวมอ

  โทร. 02-6281111 ตอ 134
     โรงพยาบาลรามาธบด”  บญชออมทรพย  ธนาคารไทยพาณชย  
     สาขารามาธิบดี  เลขที่บญัชี 026-4-23465-3
3)  ธนาณัติ สั่งจาย ปณ สามเสนใน  10400  
     ในนาม “นางสาวณัฏฐตวัน  จิรัชยาปกรณ” 
     งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

::  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ
นางสาวรจนา  บุญเลิศกุล, นายสุรพ

ั ี 

     270 ถ.พระราม6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
4)  เชค็ สั่งจายในนาม “ศูนยการประชุมวิชาการ
      คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี”
     [     ] เช็คธนาคาร..........................................................................

และนางสาวกัณฐมณี กอดแกว

งานบริการวิชาการ  คณะแพทยศาส

โทร. 02-2012193, 02-2011542  โท

     สาขา ............................................................................................
     ลงวันที่ .........................................................................................
5)  ขอสงวนสิทธิ งดรับเชค็สวนตัว และไมคืนเงินคาลงทะเบียน
      ไมวากรณีใดๆ

นที่จัดประชุม

วอรอิน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

อบรมเชิงปฏบิัติการ

“ โ

มอาหารเชา) 1,100 บาท

อาหารเชา) 1,200 บาท

081-334-1528

“คุณภาพอากาศในโรงพยาบาล
กับสุขภาพผูทํางาน”

 (อนุสาวรียชยัสมรภูมิ)

มอาหารเชา) 1,500 บาท

อาหารเชา) 1,800 บาท) ,

 081-867-4615

นศรอียุธยา)

อาหารเชา) 1,850 บาท

หารเชา) 2,100 บาท

 083-899-0397

หานาค

มอาหารเชา) 1,300 บาท

อาหารเชา) 1 500 บาทอาหารเชา) 1,500 บาท

42, 1343

ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2556
ติมไดที่  ::
พรรณ  ตุมเพ็ชร  

ณ หองประชุม 910 ABC 
ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทย

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สตรโรงพยาบาลรามาธบิดี

ทรสาร 02-2012607



วันที่ 28 ก.พ. 2556

08.00-08.45 น. ลงทะเบยีน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกบัสุขภาพผูทํางาน”

หลักการและเหตุผล
 ประเทศไทยมีภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น ทําใหสถานพยาบาลมีการ

ติดตั้งระบบปรับอากาศมากขึ้น  หากระบบที่ติดตั้งไมไดมาตรฐานหรือ        
ไมถูกตอง  อาจกอใหเกิดปญหาคุณภาพอากาศในอาคาร ซึ่งสงผลกระทบ    
ตอสุขภาพผูปฏิบัติงานได   ที่พบบอย  คือ  กลุมอาการปวยเหตุอาคาร          

08.45-09.00 น. กลาวเปดงาน

รศ.ชาญยทุธ

09.00-10.30 น. ผลกระทบต

ในโรงพยาบ
(sick building syndrome; SBS) ไดแก  กลุมอาการทางตา  จมูก  ลําคอ  ระบบ
หายใจสวนลาง   ระบบประสาท   ผิวหนัง   ซึ่งมีความสัมพันธชัดเจน             
กับชวงเวลาที่อยูในอาคาร โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่ใชเวลาอยูในอาคารทํางาน
มากกวาหนึ่งในสามของวัน  และหาถึงหกวันตอสัปดาห จะมีโอกาสไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพจากคุณภาพอากาศในอาคาร  (indoor air  quality; IAQ) 
ซึ่งปจจบันคณภาพอากาศในอาคารเปนปญหาสําคัญ  และมีผลตอสขภาวะของ

- การประเมิน

ดร.สรอยสดุ

10.30-10.45 น. รบัประทานอ

10.45-12.00 น. สภาพแวดลอซงปจจุบนคุณภาพอากาศในอาคารเปนปญหาสาคญ  และมผลตอสุขภาวะของ
ผูทํางานในอาคาร  โดยองคการอนามัยโลกคาดวารอยละ  30  ของอาคาร     
ทั่วโลกอาจมีปญหาทางดานคุณภาพอากาศภายในอาคาร  ซึ่งนําไปสูปญหา
กลุมอาการปวยเหตุอาคาร (sick  building  syndrome; SBS)  นอกจากนี้
ผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลยังเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคที่ติดตอทาง       
การหายใจ  เชน วัณโรค  ไขหวัดใหญ อีสุกอีใส เปนตน  และยังมีความ

้ ่ 

ดร.ลภน โมก

12.00-13.00 น. พักรบัประท

13.00-16.00 น. แนวทางระบ

โรงพยาบาล
หลากหลายทั้งที่เปนหอผูปวย  สํานักงาน  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
เหลานี้ลวนกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงานได  และการมีลักษณะ
ของปญหาที่แตกตางกัน  ที่ตองการความเฉพาะเจาะจงของการระบายอากาศ
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  หากคุณภาพอากาศในสถานที่ทํางานไมดี          
ก็สงผลกระทบตอสุขภาพ  ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง  หรือหาก
เจ็บปวยจนตองลางาน  ซึ่งสงผลกระทบตอองคกรได จากการเดินสํารวจ

โรงพยาบาล

รศ.ดร.ประก

เจบปวยจนตองลางาน  ซงสงผลกระทบตอองคกรได จากการเดนสารวจ
หนวยงานที่มีความเสี่ยงสูงดานอาชีวอนามัยในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี  พ.ศ.2548-2549 พบวาปญหาเรื่องการระบายอากาศเปนปญหา      
ที่พบมากที่สุด  และมีรายงานจากหนวยงานเรื่อง  ผูปฏิบัติงานเกิดการเจ็บปวย
จากการสัมผัสสารเคมีในที่ทํางาน   เมื่อสอบสวนแลวปญหาที่พบ  คือ          
การระบายอากาศของหนวยงานไมดี   กอใหเกิดปญหาคุณภาพอากาศ           

้ในหนวยงานขึน
ดังนั้นการดําเนินการเพื่อคนหาและประเมินความเสี่ยงจากปญหาคุณภาพ

อากาศในอาคาร  และการดําเนินการแกไข  ปองกันจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง   
ที่สถานพยาบาลควรดําเนินการ  เพราะหากผูปฏิบัติงานมีความรู  ความเขาใจ
ในการจัดการกับปญหาคุณภาพอากาศในอาคาร  ตระหนักถึงปญหา            
ของคณภาพอากาศ  และสามารถปองกันแกไขกอนที่จะเกิดผลกระทบ         

กรุณาส

หลังจากสงเอกสารการลของคุณภาพอากาศ  และสามารถปองกนแกไขกอนทจะเกดผลกระทบ         
ตอสุขภาพผูปฏิบัติงานทั้งของตนเองและเพื่อนรวมงาน  

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
คณภาพอากาศในอาคารที่มีผลกระทบตอสขภาพผปฏิบัติงาน

หลงจากสงเอกสารการล

ุ ุ ู ฏ

กลุมเปาหมาย
บุคลากรทางดานสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล ชางเครื่องปรับอากาศ    
และผูสนใจ 

วันที่ 1 มี.ค. 2556

09.00-10.30 น. แนวทางออกแบบโรงพยาบาลยคุใหม

น

ธ ศุภชาติวงศ

อสขุภาพจากปญหาคุณภาพอากาศ

บาล

ุ

- ตัวอยางการแกไขปญหาคุณภาพอากาศ

ในโรงพยาบาล

ดร.ลภน โมกขะสมิต

10.30-10.45 น. รบัประทานอาหารวาง

นความเสี่ยง

ดา เกสรทอง

อาหารวาง

อมทีเ่หมาะสมในโรงพยาบาล

10.45-12.00 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การแกไขปญหาคุณภาพอากาศ

ในหองตางๆ ของโรงพยาบาล

ดร.ลภน โมกขะสมิต

ดร.สรอยสดา เกสรทอง

กขะสมิต

านอาหารกลางวัน

บบปรบัอากาศภายใน

ยคใหม

ดร.สรอยสุดา เกสรทอง

12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. - นําเสนอผลงานกลุม

- วิพากษ การแกไขปญหาคุณภาพอากาศ

ในหองตางๆ ของโรงพยาบาลยุคใหม

กอบ สรุวัฒนาวรรณ

ในหองตางๆ ของโรงพยาบาล

ดร.ลภน โมกขะสมิต

ดร.สรอยสุดา เกสรทอง

** หมายเหต รับประทานอาหารวางชวงบาย เวลา 14 00-14 15 น หมายเหตุ รบประทานอาหารวางชวงบาย เวลา 14.00 14.15 น.

สงใบสมัตรพรอมหลักฐานการโอนเงิน มายัง ศูนยการจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี

ที่โทรสารหมายเลข 02-201-2607

งทะเบยีนแลว ขอใหโทรศัพทสอบถามวาเจาหนาที่ไดรับเอกสารทีท่านสงมาครบถวนและชัดเจนหรือไมงทะเบยนแลว ขอใหโทรศพทสอบถามวาเจาหนาทไดรบเอกสารททานสงมาครบถวนและชดเจนหรอไม

ที่เบอรโทรศัพทหมายเลข 02-201-2193, 02-201-1542

และหลงัจากนั้น 1 สปัดาห ใหทานตรวจสอบรายชื่อไดที่

http://academic.ra.mahidol.ac.thp


