กรมการแพทย์ โดยสํานักกฎหมาย
กําหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนากระบวนการออกใบรับรองแพทย์
คนประจําเรือ
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ : โรงแรมอมารี เรสซิเด้นท์ พัท ยา จ.ชลบุรี

เอกสารแนบ
1.กําหนดการประชุม
2. กําหนดการดูงาน
3.ใบตอบรับ

กําหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนากระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือ
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ : โรงแรมอมารี เรสซิเด้นท์ พัท ยา จ.ชลบุรี
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
เวลา 07.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังโรงแรมอมารี เรสซิเด้นท์ พัทยา จ.ชลบุรี
เวลา 09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.15 – 09.45 น. พิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายของกรมการแพทย์ในการ
ดําเนินการรองรับ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558
โดยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์
เวลา 09.45- 10.00 น. กระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจําเรือเพื่อ
แสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทํางานบนเรือ พ.ศ.2559
โดย นางสุภาพ ไชยนิตย์ สํานักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์
เวลา 10.00- 10.15.น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.15 – 11.15 น. อภิปรายปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานจากส่วนกลาง โดย
แพทย์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี/กรมแพทย์ทหารเรือ
ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่า
ผูแ้ ทนสํานักสารสนเทศทางการแพทย์ กรมการแพทย์
ผูแ้ ทนสํานักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์
เวลา 11.15 – 12.00 น. กระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือของสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน
เพื่อเป็นสถานพยาบาลเพื่อออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือ โดย
ผู้แทนสถานพยาบาล 2-3 แห่ง
เวลา 12.00- 13.00.น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00– 13.30น. การทบทวนการออกใบรับรองแพทย์โดยระบบออนไลน์
เวลา 13.30– 14.30น. ประชุมระดมสมองกระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือของ
สถานพยาบาล( แพทย์ /ผู้จดั การ/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)
เวลา 14.30- 14.45.น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.45– 16.30น. นําเสนอผลการประชุมระดมสมอง
อภิปราย /ข้อเสนอแนะ
สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือ
เวลา 18.00.น.
รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
เวลา 07.00 น.
ออกเดินทางจากโรงแรมอมารี เรสซิเด้นท์ พัทยา จ.ชลบุรีไปยัง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง จ.ระยอง’
เวลา 09.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงานกระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือ ณ โรงพยาบาล
กรุงเทพ ระยอง
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00– 14.30น. สรุปผลการศึกษาดูงาน
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่ายในระหว่างการศึกษาดูงานและสรุปผล

กําหนดการศึกษาดูงานกระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือ
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ : ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.30 – 09.40 น.
เวลา 09.40 – 10.00 น.
เวลา 10.00 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00– 14.30 น.
เวลา 14.30 – 14345 น.

ออกเดินทางจากโรงแรมอมารี เรสซิเด้นท์ พัทยา จ.ชลบุรีไปยัง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง’
ลงทะเบียน
บรรยายสรุป :กระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือของ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ศึกษาดูงานในขั้นตอนของกระบวนการออกใบรับรับรองแพทย์คนประจําเรือ
ในแผนกต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปผลการศึกษาดูงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาการออกใบรับรองแพทย์คนประจําเรือ
วันที่ 2 - 3สิงหาคม2560ณ โรงแรมอมารีเรสซิเด้นท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************
หน่วยงาน..............................................................................................................................................................
โดยขอส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล..................................................……......................................................................................
ตําแหน่ง.............................................................................ทําหน้าที่........................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................เบอร์โทรที่ทํางาน..................................................................
โทรสาร......................................................................e-mail..................................................................................
2. ชื่อ-สกุล..................................................……......................................................................................
ตําแหน่ง.............................................................................ทําหน้าที่........................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................เบอร์โทรที่ทํางาน..................................................................
โทรสาร......................................................................e-mail..................................................................................
ข้าพเจ้า ยินดีเข้าร่วมการประชุมร่วมเดินทางและเข้าพักกับทางโรงแรมที่ทางทีมงานจัดไว้ให้

เข้าพักกับทางโรงแรมทีท่ ีมงานจัดไว้ให้
จัดหาที่พักเอง
ร่วมเดินทางกับทีมงานฯ(ออกเดินทางจากกรมการแพทย์โดยรถบัส เวลา 6.00 น.)
เดินทางเอง/เดินทางด้วยรถส่วนตัว
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม
เนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้มีกจิ กรรมการศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทย์
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ข้าพเจ้า ยินดีเข้าร่วมศึกษาดูงาน

ไม่สะดวกเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ประเด็นทีเ่ สนอแนะในวันสัมมนา เช่น แนวปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค เพือ่ ทางทีมงานสํานักกฎหมายการแพทย์
จะได้รวบรวมและหารือในวันสัมมนาต่อไป (โปรดกรอกรายละเอียด)
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………
หมายเหตุ:
- การเดินทาง ท่านสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- ทีมงานจัดหาที่พักให้หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน ถ้ามีจํานวนเพิ่มเติมขอให้ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเอง
- กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลับไปยังสํานักกฎหมายการแพทย์กรมการแพทย์
e-mail: medlaw_development@hotmail.com หรือโทรสาร 02 965 9863
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม2560
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุภาพ ไชยนิตย์ 098-145-5516, 094-354-1541
คุณสุทธิพงษ์ เปียแดง095-778-3845, 02-590-6371 คุณสุทตั ตา 085-073-8569 , 02-590-6378

