
หลักการและเหตุผล 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเปนปญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับ
ผูปวยที่ เขารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถพบไดใน
โรงพยาบาลทุกระดับทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กำลัง
พัฒนา ในแตละปมีรายงานการพบผูปวยติดเชื้อในระหวางเขารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุใหอาการของผูปวย
มีความรุนแรงขึ้น หรือตองพักรักษาอยู ในโรงพยาบาลนานขึ้น 
นอกจากนี้เชื้อโรคที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลไดมีการ
พัฒนาการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น ทำใหประสิทธิภาพของยาที่ใชในการ
รักษาโรคติดเชื้อดังกลาวลดต่ำลงจนทำใหไมสามารถรักษาโรคของ
ผูปวยอยางไดผล และในบางกรณีอาจไมสามารถรักษาชีวิตผูปวยไว
ได อีกทั้ งอาจพบการแพรกระจายของโรคติดเชื้อเหลานี้ ไปยัง
บุคลากรทางการแพทยไดและหมุนเวียนกลับมายังผูปวยอื่นๆ ใน
โรงพยาบาลตอไปเรื่อยๆ ซึ่งคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยที่ติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลมีมูลคามหาศาล รวมถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากรตางๆ 

การแกปญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด คือ การ
ควบคุมและการปองกันกอนเหตุการณจะเกิดขึ้น แตถาเกิดการติด
เชื้อในโรงพยาบาลขึ้นแลวจะตองจำกัดการติดเชื้อและรักษาผูติดเชื้อ
ใหหายกอนจะแพรกระจายเชื้อไปสูผูอื่น ซึ่งการควบคุมและการ
ปองกันจะประสบความสำเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของบุคลากร
ทุกฝายในโรงพยาบาล โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญ
ตอการควบคุมปองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อการควบคุม
ปองกันที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อแหงชาติไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ.

2566 – 2570) ขึ้น เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบในการ

ดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน และประสานความรวมมือการ
ดำเนินงาน ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน IPC ให เขมแข็ง ยุทธศาสตรที่ 2 

กำหนดทิศทางและมาตรการที่เปนเอกภาพและใหสังคมตระหนักรู  
และยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการเครือขายในการบริหารจัดการปองกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อ  

เพื่ อดำเนินการตามยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกลาว สมาคมพยาบาลดานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 
ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย 
และภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค จึงไดจัดทำ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ICN Forum ครั้งที่ 17 ขึ้น เพื่อให

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและบุคลากรอื่นที่สนใจได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถพัฒนาตนเองและทีมงาน รวมถึง
สามารถเปนแกนนำในการดำเนินงานพัฒนาระบบงานปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุก
ระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค4   

 1. เพื่อให1พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ

บุคลากรในทีมสุขภาพที่สนใจมีความรู1และความเข1าใจการปNองกัน

และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เปPนปQญหาสำคัญได1อยUาง

ถูกต1องในแนวทางเดียวกัน 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพให1 สามารถบริหารคุณภาพ 

เพื่ อปNองกันและควบคุมการติด เชื้ อ ในโรงพยาบาลได1อยUางมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อเป[ดโอกาสให1เครือขUายงาน IC  ระดับประเทศได1มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู1 ประสานข1อมูล และนวัตกรรมซึ่งกันและกัน 

 4. เพื่อเสริมสร1างบรรยากาศวิชาการและสร1างนักวิจัยรุUน

ใหมUซึ่งจะนำไปสูUการพัฒนางานปNองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล  

 

กลุ5มเป7าหมาย กลุUมบุคลากรทีมสุขภาพ จำนวน 500 คน  

ประกอบด1วย 

q พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานควบคุมการ            

ติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) 

q พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน1าที่พยาบาลควบคุม             

การติดเชื้อในหอผู1ปeวย  (ICWN) 

q ผู1สนใจทั่วไป 

 

กำหนดการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 17 

วันอาทิตย*ที่ 5 กุมภาพันธ* 2566 

16.00 – 20.00 น. ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ศูนยhประชุมนานาชาต ิ

                โรงแรมดิเอ็มเพรส 

วันจันทร*ที่ 6 กุมภาพันธ* 2566 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ศูนยhประชุมนานาชาต ิ

                โรงแรมดิเอ็มเพรส 

08.30 – 09.00 น. พิธีเป[ดการประชุม 

09.00 – 09.30 น. ปาฐกถาพิเศษ Unite ICNs: Transform 

Infection Prevention and Control Policy 

09.30 – 10.00 น.  พิธไีหวคร ูมอบรางวัลผลงานวิชาการ  

และมอบเกียรติบัตร 

10.30 – 12.00 น.  Leadership and Risk Management:  

Lessons Learned from COVID-19 Crisis 

13.00 – 14.30 น. Preparedness & Future plan for EID   

15.00 – 16.30 น. Transforming National IPC & AMR strategic 

                       and action plans  

16.30 – 17.30 น. ประชุมสามัญประจำป�สมาคมพยาบาล 

ด1านการปNองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ* 2565  

08.30 – 10.00 น. Poster round 

10.30 – 11.00 น. นำเสนอผลงานวิจยัสมาคมฯ 

11.00 – 12.00 น. Transforming from routine practice to  

research 

13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการ 



15.00 – 16.30 น.  Transforming update issue to  

Zero HAIs 

Symposium 1 Transforming update issue to reduce VAP  

Symposium 2 Transforming update issue in the event 

 of floods, storms, and mudslides        

Symposium 3  Transforming the  multimodal  

approaches to sustain Hand hygiene  

compliances 
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ* 2566     

08.30 – 10.00 น. ICN Competency: Transforming from  

the past to the future  

10.30 – 12.00 น.  Transforming from conflicts to resolution 

   for ICNs  

13.00 – 16.00 น.  นานาทัศนะ... ด1าน ICN 

16.30 น.  ป[ดการประชุม  

 

 

 

การสมัครเขBารCวมประชุมวิชาการ  ICN Forum ครั้งที่ 17 

สามารถศึกษารายละเอียดขBอมูลการสมัครและสมัครเขBา

ประชุมผCานเว็บไซต*ของสมาคมพยาบาลดBานการป^องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อ ที่ www.thainapci.org   

 

คCาลงทะเบียนเขBาประชุม Onsite จำนวน 500 คน 

ระหวCางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 มกราคม 2566  

คนละ 3,300 บาท 

  

ตั้งแตCวันที่ 16 มกราคม ถึง 27 มกราคม 2566 หรือจนกวCา   

จะครบตามจำนวน 

คนละ 3,500 บาท 

 

 

¯  ไดBรับหนCวยคะแนนการศึกษาตCอเนื่อง (CNEU) ¯ 

¯  จากสภาการพยาบาล  ¯ 

 

 

การสCงผลงานวิชาการเขBาคัดเลือกเพื่อนำเสนอ                                    

ในรูปแบบโปสเตอร*อิเล็กทรอนิกส* 

สามารถกรอกขBอมูลสCงผลงานวิจัย/ผลงานพัฒนาคุณภาพและ

นวัตกรรมดBานการป^องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

ผCานเว็บไซต* www.thainapci.org 

ผลงานที่ผCานการคัดเลือก จะไดBรับคCาตอบแทนการจัดทำ

ผลงานนอกเหนือจากรางวัลที่ไดBรับการคัดเลือกเป{นผลงานดีเดCน 

 

กำหนดสCงภายในเวลา 24.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

 

 

 

การจองโรงแรมที่พัก 

 

ขอใหB Download เอกสารจากเว็บไซต* 

ติดตCอกับโรงแรมโดยตรงดBวยตัวเอง 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดBที่ http://www.thainapci.org 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

 

ขอเชิญ 

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ในหอผูBป�วยและผูBสนใจ 

 

เขBารCวมประชุมวิชาการ  ICN  Forum  ครั้งที่  17 

 

เรื่อง IC Update 2023 :  

Unite ICNs: Transform Theory through Experiences to 

IPC Best Practice 

ผนึกกำลัง ICN: นำทฤษฎีผCานประสบการณ*สูCการปฎิบัติการ

ป^องกันและควบคุมการติดเชือ้ที่เป{นเลิศ 
 

ณ ศูนย*ประชุมนานาชาติ โรงแรมดเิอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหมC 

วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ* 2566 

 

จัดโดย สมาคมพยาบาลดBานการป^องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแหCงประเทศไทย 

และโรงพยาบาลนครพิงค* จังหวัดเชียงใหมC 

 

 

 

 


