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กำหนดการประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังท่ี 17 : IC Update 2023 

Unite ICNs: Transform Theory through Experiences to IPC Best Practice 

ผนึกกำลัง ICN: นำทฤษฎีผ̂านประสบการณbสู̂การปฎิบัติการปeองกันและควบคุมการติดเช้ือท่ีเปjนเลิศ 

วันท่ี 6-8 กุมภาพันธb 2566 ณ ศูนยbประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม̂ 

รูปแบบการประชุม onsite   

จัดโดย สมาคมพยาบาลดxานการปeองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ                                                                        

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลแห̂งประเทศไทย และโรงพยาบาลนครพิงคb จังหวัดเชียงใหม̂ 

วันอาทิตยbท่ี 5 กุมภาพันธb 2566 

16.00 – 20.00 น.        ลงทะเบียนท่ีช้ัน 1 ศูนย7ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

 

วันจันทรbท่ี 6 กุมภาพันธb 2566 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนท่ีช้ัน 1 ศูนยbประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

08.30 – 09.00 น.  พิธีเป}ดการประชุม  

กลGาวตIอนรับ โดย นพ.จตุชัย มณีรัตน7          นายแพทย7สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมG 

เปPดประชุม โดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ7  ผูIตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

กลGาวรายงาน โดย พว.กุลดา    พฤติวรรธน7  นายกสมาคมพยาบาลดIานการปVองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 

09.00 – 09.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ Unite ICNs: Transform Infection Prevention and Control Policy 

โดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ7  ผูIตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

09.30 – 10.00 น.         พิธีไหวIครู มอบรางวัลผลงานวิชาการ และมอบเกียรติบัตร 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว̂าง 

10.30 – 12.00 น.  Leadership and Risk Management: Lessons Learned from COVID-19 Crisis 

โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศดIานสาธารณสุข 

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.        Hero behind the mask  

                    โดย       พญ.จริยา  แสงสัจจา   คลินิกศูนย7แพทย7พัฒนา 

   พญ.นฤมล สวรรค7ป\ญญาเลิศ กรมการแพทย7 

  พว.วราภรณ7  เทียนทอง    กองดGานควบคุมโรคติดตGอระหวGางประเทศและกักกันโรค 

             พว.ดารารัตน7   ดำรงกุลชาติ    โรงพยาบาลหาดใหญG (Moderator) 

14.30 – 15.00 น.        พักรับประทานอาหารว̂าง 
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15.00 – 16.30 น.        Transforming National IPC & AMR strategic and action plans  

  โดย  ผศ.นพ.กำธร  มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร7 โรงพยาบาลรามาธิบดี  

   นพ.วีรวัฒน7  มโนสุทธิ  สถาบันบำราศนราดูร 

 ศ.ดร.นงเยาว7   เกษตร7ภิบาล  คณะพยาบาลศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG (Moderator) 

16.30 – 17.30 น.  ประชุมสามัญประจำป�สมาคมพยาบาลดxานการปeองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 

     

วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธb 2566 

08.30 – 10.00 น. Poster round 

  โดย      ศ.ดร.นงเยาว7  เกษตร7ภิบาล  คณะพยาบาลศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 

   ดร.นาตยา  ปริกัมศีล  โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว̂าง 

10.30 – 11.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยสมาคมฯ  

  โดย      ศ.ดร.นงเยาว7   เกษตร7ภิบาล  คณะพยาบาลศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 

11.00 – 12.00 น. Transforming the multimodal approaches to sustain Hand hygiene  

Compliances 

  โดย ผศ.นพ.กำธร  มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร7 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                               รอ.หญิง ชลภัทรธา แกIวสากล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการ 

 หxองท่ี 1  ผลงานพัฒนาคุณภาพบริการดxานการปeองกันและควบคุมการติดเช้ือ (CQI) 

    ผูIวิพากษ7 ศ.ดร.อะเค้ือ  อุณหเลขกะ  คณะพยาบาลศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 

   พว.เสาวลักษณ7 ฟูปPนวงศ7  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมG 

 หxองท่ี 2  ผลงานวิจัย, R2R ดxานการปeองกันและควบคุมการติดเช้ือ 

    ผูIวิพากษ7 รศ.ดร.วิลาวัณย7  พิเชียรเสถียร  ท่ีปรึกษาสมาคม ICN 

  พว.อารีย7  กุณนะ  สมาคมพยาบาลดIานการปVองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 

 หxองท่ี 3  ผลงานนวัตกรรมดxานปeองกันและควบคุมการติดเช้ือ 

    ผูIวิพากษ7 รศ.ดร.วันชัย  เลิศวัฒนวิลาศ   คณะพยาบาลศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 

   พว.เนาวนิตย7  พลพินิจ  โรงพยาบาลอุดรธานี  

14.30 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว̂าง 
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15.00 – 16.30 น.       Transforming update issue to Zero HAIs 

Symposium 1          Transforming update issue to reduce VAP 

                     โดย  ศ.พญ.รมณีย7   ชัยวาฤทธ์ิ   คณะแพทยศาสตร7  มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 

ดร.สุรีรักษ7  อจลพงศ7  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห7 

Symposium 2  Transforming update issue in the event of floods, storms, and mudslides 

โดย      พญ.ศิริรัตน7  สุวรรณฤทธ์ิ  กองปVองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค  

  พว.วราภรณ7  เทียนทอง   กองดGานควบคุมโรคติดตGอระหวGางประเทศฯ (Moderator) 

Symposium 3  Transforming from routine practice to research 

   โดย ดร.ศรีสุดา  อัศวพลังกูล  โรงพยาบาลแมGสอด  

ดร.สุทธิพันธ7  ถนอมพันธ7   โรงพยาบาลนครพิงค7 

    

วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธb 2566  

08.30 – 10.00 น.        ICN Competency: Transforming from the past to the future  

โดย พว.กุลดา  พฤติวรรธน7  นายกสมาคมพยาบาลดIานการปVองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 

พว.รัชนีย7  วงค7แสน  โรงพยาบาลนครพิงค7 

           รศ.ดร.วันชัย  เลิศวัฒนวิลาศ  คณะพยาบาลศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 

 พว.จรรยา  จารโยภาส  ท่ีปรึกษาในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Moderator) 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว̂าง 

10.30 – 12.00 น.  Transforming from conflicts to resolution for ICNs   

  โดย      พว.จรรยา   จารโยภาส  ท่ีปรึกษาในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

   พว.พรนภา  เอ่ียมลออ  โรงพยาบาลนพรัตน7ราชธานี 

  พว.อารีย7  กุณนะ   สมาคมพยาบาลดIานการปVองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 

พว.เนาวนิตย7  พลพินิจ  โรงพยาบาลอุดรธานี (Moderator) 

12.00 น.  ป}ดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน    

    


