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กําหนดการประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังท่ี 16 : IC Update 2022 

Top ways to be a smart ICN 

วันท่ี 9 - 11 พฤษภาคม 2565 

รูปแบบการประชุมทางไกล  

จัดโดย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม 2565 

14.00 – 19.00 น. ทดสอบระบบ zoom 

 

วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

08.00 – 08.30 น. เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุม พร้อมรับชมสาระความรู้จากผู้สนับสนุน 

08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดการประชุม 

เปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ  

กล่าวรายงาน โดย พว.กุลดา   พฤติวรรธน์ นายกสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 

09.00 – 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ : Top ways to be a smart ICN… คุณคือคนสําคัญ 

  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ท่ีปรึกษาสมาคม ICN  

อดีตนายกสภาการพยาบาล 

10.00 – 12.00 น.  Top ways to manage COVID-19 vaccination 

  โดย  ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (Update ประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีน) 

      ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

     พญ.ม่ิงขวัญ วิชัยดิษฐ (การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ:  

      ต้นแบบศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซ่ือ)  

      ผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 

12.30 – 13.30 น.        Symposium : Top ways of IC management for Endoscope service  

  โดย อาจารย์มะลิวัลย์ กีรติยุตานนท์  วิทยากรอิสระ 

13.30 – 15.00 น.  Top ways to reduce CLABSI 

  โดย  ศ.พญ.รมณีย์  ชัยวาฤทธ์ิ    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

   พว.กนกพร    ทองภูเบศร์   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  

 

 



2 
 

15.00 – 17.00 น.  Top ways to manage EID outbreak  

  โดย  พว.วราภรณ์    เทียนทอง   กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

   พว.อารีย์ กุณนะ       โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

   พว.ทองปาน  เงือกงาม       โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก  

   พว.ดารารัตน์   ดํารงกุลชาติ   โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

17.00 – 17.30 น.  ประชุมสามัญประจําปีสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 

 

วันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

08.00 – 08.30 น. เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุม พร้อมรับชมสาระความรู้จากผู้สนับสนุน 

08.30 – 10.00 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ 

 ห้องท่ี 1  ผลงานพัฒนาคุณภาพบริการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ (CQI) 

    ผู้วิพากษ์ ศ.ดร.นงเยาว์   เกษตร์ภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   พว.เสาวลักษณ์   ฟูปินวงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 ห้องท่ี 2  ผลงานวิจัย, R2R ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 

    ผู้วิพากษ์ รศ.ดร.วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร     ท่ีปรึกษาสมาคม ICN 

   พว.อารีย์ กุณนะ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 ห้องท่ี 3  ผลงานนวัตกรรมด้านป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 

    ผู้วิพากษ์ รศ.ดร.วันชัย  เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ  โรงพยาบาลอุดรธานี  

10.00 – 11.30 น.  Top ways to reduce VAP  

  โดย  รศ.นพ.ยงค์  รงค์รุ่งเรือง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   พว.ณิชวรรณ     หิรัญประภากร   อดีตพยาบาล ICN คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 

12.00 – 13.00 น.  Symposium :  Top ways of IC management for Hemodialysis service  

   พว.รัชดา  เจิดรังษี   ข้าราชการบํานาญ  

13.00 – 14.00 น. Top ways to use PPE properly 

โดย รศ.ดร.วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร   ท่ีปรึกษาสมาคม ICN 

 พว.ดารารัตน์   ดํารงกุลชาติ   โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

14.00 – 15.00 น.  Top ways to reduce MDROs 

  โดย  ผศ.นพ.กําธร   มาลาธรรม    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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15.00 – 16.30 น.  Top ways to manage TB  

  โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

   พว.เทพนิมิตร  จุแดง         พยาบาลประจําหน่วยวัณโรคครบวงจรศิริราช 

 

วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

08.00 – 08.30 น. เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุม พร้อมรับชมสาระความรู้จากผู้สนับสนุน 

08.30 – 10.00 น.  Top ways to get success in IC plan and IC risk assessment     

  โดย พว.จรรยา   จารโยภาส     ท่ีปรึกษาในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

10.00 – 11.30 น.  Top ways to reduce CAUTI 

  โดย พญ.จารุวรรณ   เดียวสุรินทร์    โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  

   พว.วัชราภรณ์   ไพโรจน์     โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  

12.00 – 13.00 น. Symposium: Top ways of IC management for Dental service  

  โดย รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.00 – 15.00 น.  นานาทัศนะ... ความก้าวหน้าของวิชาชีพ ICN 

  โดย พว.กุลดา    พฤติวรรธน์    นายกสมาคม ICN  

   ศ.ดร.นงเยาว์   เกษตร์ภิบาล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   ดร.สุรีรักษ์   อจลพงศ์   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   

   พว.จุฑารัตน์      ไกรศรีวรรธนะ   อุปนายกสมาคม ICN ผู้ดําเนินรายการ 

15.00 – 16.30 น.  Outstanding poster 

  โดย  พว.เนาวนิตย์   พลพินิจ    โรงพยาบาลอุดรธานี  

   ดร.สุทธิพันธ์   ถนอมพันธ์   โรงพยาบาลนครพิงค์ 

16.30 น.   ปิดการประชุม   


