
 

 
ท่ี  สปสช. 42 /                                                                    

       ธันวาคม    2550  

เรื่อง    ขอเชิญเจาหนาท่ีเขารับการอบรม  
 

 เรียน   ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย      1.  กําหนดการประชุม 
2.  แบบตอบรับการเขารวมอบรม 

 

 ดวย   ในปงบประมาณ    2551      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ        สาขาเขตพื้นที่    
(  กรุงเทพมหานคร )  จะดําเนินโครงการกํากบัเชิงพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและมาตรฐานดานตาง ๆ 
ของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา        ซึ่งจากผลการเก็บขอมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล  และการตรวจประเมินนอกเวลาประจาํป  2550  พบวาหนวยบริการรอยละ  52.7 ไมผานเกณฑ
มาตรฐานดานการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางานปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อ   สํานักงานฯ    จึงจัดทําโครงการอบรม      “ การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการปฐมภูมิเอกชน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร”   ข้ึน 
 

      ในการนี้   สํานักงาน ฯ จึงใครขอเชิญเจาหนาที่ในหนวยบริการของทานตามกลุมเปาหมายดงันี้
พยาบาลวิชาชีพ     1    คน      และเจาหนาทีผู่ชวยงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการ       1        คน  
รวม   2  คน    เขารวมการอบรมรุนที่   1   ในวันที่   5 กุมภาพันธ    2551    เวลา  7.30 น. - 16.00 น. ณ หองประชุมเย็น
สุดใจ     อาคารคุมเกลา      ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พอ.บนอ.    ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 )     โดย
ขอใหแจงรายชื่อผูเขารับการอบรมไปที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ       สาขาเขตพื้นที่     (   กรุงเทพมหานคร  ) ทาง
โทรสารหมายเลข  02-831- 4054  ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  2 )   ภายในวันที่  18 มกราคม  2551   
   

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาสงรายชื่อเจาหนาท่ีเขารับการอบรมตามกําหนดรุน วัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวตอไปดวย  จะเปนพระคุณ    

 

                                                     ขอแสดงความนับถือ                                                                 
                                     

งานสนับสนุนหนวยบริการ 
โทร  02-8314000 ตอ 3073 
โทรสาร 02 –8314054   
 ผูรับผิดชอบ นางศศิธร ไชยสิทธิพร         

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) 
200 หมู 4 อาคารจัสมินอินเตอรเนช่ันแนล ช้ัน 19  ถ.แจงวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

โทร. 0-2831-4000  โทรสาร   0-2831-4158  www.nhso.go.th , http://bkk.nhso.go.th 
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       ธันวาคม    2550  

เรื่อง    ขอเชิญเจาหนาท่ีเขารับการอบรม  
 

 เรียน   ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย      1.  กําหนดการประชุม 
2.  แบบตอบรับการเขารวมอบรม 

 

 ดวย   ในปงบประมาณ    2551      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ        สาขาเขตพื้นที่             
(  กรุงเทพมหานคร )  จะดําเนินโครงการกํากบัเชิงพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและมาตรฐานดานตาง ๆ 
ของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา        ซึ่งจากผลการเก็บขอมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล  และการตรวจประเมินนอกเวลาประจาํป  2550  พบวาหนวยบริการรอยละ  52.7 ไมผานเกณฑ
มาตรฐานดานการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางานปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อ   สํานักงานฯ    จึงจัดทําโครงการอบรม      “ การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการปฐมภูมิเอกชน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร”   ข้ึน 
 

      ในการนี้   สํานักงาน ฯ จึงใครขอเชิญเจาหนาที่ในหนวยบริการของทานตามกลุมเปาหมายดงันี้
พยาบาลวิชาชีพ     1    คน      และเจาหนาทีผู่ชวยงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการ       1        คน  
รวม   2  คน    เขารวมการอบรมรุนที่   2   ในวันที่   6 กุมภาพันธ    2551    เวลา  7.30 น. - 16.00 น. ณ หองประชุมเย็น
สุดใจ     อาคารคุมเกลา      ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พอ.บนอ.    ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 )     โดย
ขอใหแจงรายชื่อผูเขารับการอบรมไปที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ       สาขาเขตพื้นที่     (   กรุงเทพมหานคร  ) ทาง
โทรสารหมายเลข  02-831- 4054  ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  2 )   ภายในวันที่  18 มกราคม  2551   
   

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาสงรายชื่อเจาหนาท่ีเขารับการอบรมตามกําหนดรุน วัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวตอไปดวย  จะเปนพระคุณ    

 

                                                     ขอแสดงความนับถือ                                                                 
 
                                     

งานสนับสนุนหนวยบริการ 
โทร  02-8314000 ตอ 3073 
โทรสาร 02 –8314054   
 ผูรับผิดชอบ นางศศิธร ไชยสิทธิพร            

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) 
200 หมู 4 อาคารจัสมินอินเตอรเนช่ันแนล ช้ัน 19  ถ.แจงวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

โทร. 0-2831-4000  โทรสาร   0-2831-4158  www.nhso.go.th , http://bkk.nhso.go.th 
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เรื่อง    ขอเชิญเจาหนาท่ีเขารับการอบรม  
 

 เรียน   ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย      1.  กําหนดการประชุม 
2.  แบบตอบรับการเขารวมอบรม 

 

 ดวย   ในปงบประมาณ    2551      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ        สาขาเขตพื้นที่             
(  กรุงเทพมหานคร )  จะดําเนินโครงการกํากบัเชิงพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและมาตรฐานดานตาง ๆ 
ของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา        ซึ่งจากผลการเก็บขอมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล  และการตรวจประเมินนอกเวลาประจาํป  2550  พบวาหนวยบริการรอยละ  52.7 ไมผานเกณฑ
มาตรฐานดานการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางานปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อ   สํานักงานฯ    จึงจัดทําโครงการอบรม      “ การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการปฐมภูมิเอกชน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร”   ข้ึน 
 

      ในการนี้   สํานักงาน ฯ จึงใครขอเชิญเจาหนาที่ในหนวยบริการของทานตามกลุมเปาหมายดงันี้
พยาบาลวิชาชีพ     1    คน      และเจาหนาทีผู่ชวยงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการ       1        คน  
รวม   2  คน    เขารวมการอบรมรุนที่   3   ในวันที่   19 กุมภาพันธ    2551    เวลา  7.30 น. - 16.00 น. ณ หองประชุมเย็น
สุดใจ     อาคารคุมเกลา      ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พอ.บนอ.    ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 )     โดย
ขอใหแจงรายชื่อผูเขารับการอบรมไปที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ       สาขาเขตพื้นที่     (   กรุงเทพมหานคร  ) ทาง
โทรสารหมายเลข  02-831- 4054  ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  2 )   ภายในวันที่  18 มกราคม  2551   
   

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาสงรายชื่อเจาหนาท่ีเขารับการอบรมตามกําหนดรุน วัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวตอไปดวย  จะเปนพระคุณ    

 

                                                     ขอแสดงความนับถือ                                                                 
                                           

งานสนับสนุนหนวยบริการ 
โทร  02-8314000 ตอ 3073 
โทรสาร 02 –8314054   
 ผูรับผิดชอบ นางศศิธร ไชยสิทธิพร        

       

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) 
200 หมู 4 อาคารจัสมินอินเตอรเนช่ันแนล ช้ัน 19  ถ.แจงวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

โทร. 0-2831-4000  โทรสาร   0-2831-4158  www.nhso.go.th , http://bkk.nhso.go.th 
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       ธันวาคม    2550  

เรื่อง    ขอเชิญเจาหนาท่ีเขารับการอบรม  
 

 เรียน   ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย      1.  กําหนดการประชุม 
2.  แบบตอบรับการเขารวมอบรม 

 

 ดวย   ในปงบประมาณ    2551      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ        สาขาเขตพื้นที่             
(  กรุงเทพมหานคร )  จะดําเนินโครงการกํากบัเชิงพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและมาตรฐานดานตาง ๆ 
ของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา        ซึ่งจากผลการเก็บขอมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล  และการตรวจประเมินนอกเวลาประจาํป  2550  พบวาหนวยบริการรอยละ  52.7 ไมผานเกณฑ
มาตรฐานดานการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางานปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อ   สํานักงานฯ    จึงจัดทําโครงการอบรม      “ การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการปฐมภูมิเอกชน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร”   ข้ึน 
 

      ในการนี้   สํานักงาน ฯ จึงใครขอเชิญเจาหนาที่ในหนวยบริการของทานตามกลุมเปาหมายดงันี้
พยาบาลวิชาชีพ     1    คน      และเจาหนาทีผู่ชวยงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหนวยบริการ       1        คน  
รวม   2  คน    เขารวมการอบรมรุนที่   4   ในวันที่   20 กุมภาพันธ    2551    เวลา  7.30 น. - 16.00 น. ณ หองประชุมเย็น
สุดใจ     อาคารคุมเกลา      ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พอ.บนอ.    ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 )     โดย
ขอใหแจงรายชื่อผูเขารับการอบรมไปที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ       สาขาเขตพื้นที่     (   กรุงเทพมหานคร  ) ทาง
โทรสารหมายเลข  02-831- 4054  ( รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  2 )   ภายในวันที่  18 มกราคม  2551   
   

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาสงรายชื่อเจาหนาท่ีเขารับการอบรมตามกําหนดรุน วัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวตอไปดวย  จะเปนพระคุณ    

 

                                                     ขอแสดงความนับถือ                                                                 
 
                                           

งานสนับสนุนหนวยบริการ 
โทร  02-8314000 ตอ 3073 
โทรสาร 02 –8314054   
 ผูรับผิดชอบ นางศศิธร ไชยสิทธิพร   

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) 
200 หมู 4 อาคารจัสมินอินเตอรเนช่ันแนล ช้ัน 19  ถ.แจงวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

โทร. 0-2831-4000  โทรสาร   0-2831-4158  www.nhso.go.th , http://bkk.nhso.go.th 


