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สั มมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
เรื่ อง “COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สํ าหรับสถานพยาบาล”
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ณ ห้ องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

ปิ ดรับสมัครเมื่อครบจํานวน 100 คน
(ผู้ทสี่ มัครและชําระเงิน 100 คนแรก จะได้ สิทธิ์การเข้ าร่ วมสั มมนาก่ อน)

หลักการและเหตุผล
จากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ซึ่ งเป็ น “โรคอุบัติใหม่ ที่สามารถแพร่ ระบาดได้ ท้ังทาง Droplets (ละอองฝอยขนาดใหญ่ ) และ
Aerosols (ละอองฝอยขนาดเล็กทีล่ ่ องลอยในอากาศได้ )” ที่แพร่ ระบาดไปทัว่ โลก จึงทําให้ส่งผลกระทบต่ อ “เศรษฐกิจโลก” โดยรวมเกิดการ
หดตัวอย่างรุ นแรงจากมาตราการณ์ “Lock Down” ตั้งแต่ระดับเขต ระดับจังหวัด จนไปถึงการปิ ดประเทศ “เพื่อควบคุมและจํากัดพื้นที่ใน
การแพร่ ระบาด” เพื่อให้โ รงพยาบาลและสถานพยาบาลมีศกั ยภาพสามารถรองรับการรักษาผูป้ ่ วยได้

แต่ถึงจะมีมาตรฐานจากภาครัฐฯ ที่เพิ่มความเข้มงวดตามขั้นตอนเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดอย่างไรก็ตาม สํ าหรับสถานพยาบาล
เองก็มกี ารปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ภายในโรงพยาบาลให้ มศี ักยภาพสามารถรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ อย่ างปลอดภัย
และสามารถควบคุม
ป้องกันการแพร่ ระบาดทางอากาศได้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่ วยอื่นๆ และญาติผปู ้ ่ วยภายในอาคารโรงพยาบาลมีความปลอดภัย
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ด้วยเหตุที่ COVID-19 เป็ นโรคระบาดที่อุบตั ิใ หม่ ดังนั้นการจัดเตรี ยมระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับห้องต่างๆ ภายใน
อาคารโ รงพยาบาลจึงต้องมีการจัดเตรี ยมที่เหมาะสม สามารถอ้างอิงกับมาตรฐาน ASHRAE 170 และ CDC ที่ส อดคล้องกับกลไกการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในอาคาร
การสั มมนาครั้งนีจ้ ะพูดถึง Intention ของมาตราฐาน ASHRAE 170 ที่เกีย่ วข้ องกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สําหรับ
ห้ องผู้ป่วยติดเชื้ อฯ รวมไปถึงแนวทางการ Implementation ออกแบบจัดเตรียมของห้ องประเภทต่ างๆ เช่ น Cohort Ward, ICU, AIIR,
O R , e t c . สํ าหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อฯ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล และญาติผู้ป่วย

ความพิเศษสําหรับการสั มมนาครั้งนี้ นอกเหนือจากการให้ ความรู้ เกีย่ วกับแนวคิดของมาตรฐาน ASHRAE 170 แล้ ว ยังมีวทิ ยากร
ที่มคี วามชํานาญในการออกแบบห้ องผู้ป่วยติดเชื้อสํ าหรับโรงพยาบาลภาคเอกชน และภาครัฐ/สาธารณสุ ข ทีม่ งี บประมาณจํากัด มาร่ วมแชร์
ประสบการณ์ การทํางาน และอุปสรรค/ปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อให้ สมาชิกฯ และผู้ร่วมสัมมนาได้ เห็นภาพจริงในการทํางาน เพื่อความเข้ าใจตัว
แปรองค์ ประกอบและปัจจัยแวดล้ อมอย่ างลึกซึ้ง
ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์แก่สมาชิกและผูร้ ่ วม
วงการวิชาชีพทุกท่าน เพื่อนําองค์ความรู ้น้ ีไ ปใช้ใ นการพัฒนาวิชาชีพและงานอาคารสถานพยาบาลของประเทศไทยให้เกิดความปลอดภัยแก่
ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริ ง
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สั มมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
เรื่ อง “COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สํ าหรับสถานพยาบาล”
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ณ ห้ องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

กําหนดการ
08.30 – 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน หน้าห้องสโรชา ชั้น 3
พิธีเปิ ด โดย...คุณอรุ ณ เอี่ยมสุรีย์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

09.00 - 10.30 น.

บรรยาย หัวข้อ “ความเข้าใจใน ASHRAE 170 กับงาน HVAC ห้องผูป้ ่ วยติดเชื้อ”
ั นา
วิทยากร… ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวฒ
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

10.45 – 12.15 น.

บรรยาย หัวข้อ “การ Implementation งาน HVAC สําหรับห้องป่ วยติดเชื้อกับรพ.เอกชน และรพ.
สถาบันทางการแพทย์ฯ”
วิทยากร… คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์
กรรมการบริหารฯ/ Chief of Engineer Department
EEC Engineering Network Co.,Ltd.

12.15 - 13.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 14.45 น.

บรรยาย หัวข้อ “การ Implementation งาน HVAC สําหรับห้องป่ วยติดเชื้อกับรพ.สาธารณสุข”
วิทยากร… คุณสรรค์ หอมกลิน่ จันทร์
วิศวกรเครื่ องกลชํานาญการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา- กาแฟ

15.00 - 16.00 น.

Panel Discussion
วิทยากร… ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวฒ
ั นา , คุณอรรณพ กิง่ ขจี , คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์
และ คุณสรรค์ หอมกลิน่ จันทร์

16.00 – 16.15 น.

พิธีปิด โดย....คุณรพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล
President ASHRAE Thailand Chapter
-------------------------------------------------------------------------
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แบบตอบรับสั มมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
เรื่ อง “COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สํ าหรับสถานพยาบาล”
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ณ ห้ องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

ปิ ดรับสมัครเมื่อครบจํานวน 100 คน
(ผู้ทสี่ มัครและชําระเงิน 100 คนแรก จะได้ สิทธิ์การเข้ าร่ วมสั มมนาก่ อน)
ชื่อ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ที่อยู(่ สําหรับออกใบเสร็ จ)
โทรศัพท์

มือถือ

ID Line

E-mail
เลขที่สมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขที่ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนื่องจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็ จรับเงิน  ในนามบุคคล  ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษทั กรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)
อัตราค่ าลงทะเบียน
ชําระเงินภายในวันที่ 18 มี.ค.64
ชําระเงินหลังวันที่ 18 มี.ค.64
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
2,140 บาท
2,568 บาท
บุคคลทัว่ ไป
2,568 บาท
2,996 บาท
(ผูส้ มัครที่จองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิ์การเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
พิเศษสุ ด! ท่านที่ชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัว่ ไปท่านสามารถใช้สิทธิ์สมัครสมาชิกสมาคมฯ 1 ปี (มูลค่า 400 บาท)ได้ฟรี ทนั ที
สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าที่ใ นการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่ องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่ องสามารถออกใบรับรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องได้ จํานวน 6 หน่วย
5. กรณีที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัว่ ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ี่มาแทนจะต้องชําระเงินเพิม่ ในอัตราบุคคลทัว่ ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน์ , คุณณิชาภา โทร. 02-318-4119 , 02-318-4123
1.
2.
3.
4.

วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ที่ทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัง่ จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บญ
ั ชี 644 - 2 - 10754 – 6

QR CODE

 ชําระด้วย QR CODE
กรุณาส่ งใบตอบรับฉบับนี้ พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email : manageracat@gmail.com
จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

