
หลักการและเหตุผล 
 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital - associated 
Infection : HAI) นับเป็นปัญหาที่ส าคัญใน    ระบบสาธารณสุขของ
ทุกประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
ปัญหาการติดเชื้อที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาลยังเป็นปัญหาที่ประสบกับ
ทุกโรงพยาบาลในทุกขนาดต้ังแต่โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย
ตลอดไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน ในแต่ละปีพบว่ามีผู้ป่วยจ านวนมาก
ที่เกิดการติดเชื้อข้ึนระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
นอกจากน้ียังพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาปัญหาการพัฒนาของเชื้อ
ก่อโรคที่ ด้ือต่อยาต้านจุลชีพเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การรักษามีความ
ยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนและต้องใช้เวลานานในการก าจัดเชื้อให้
หมดไป ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษา รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศนับเป็นมูลค่ามหาศาล เพราะเหตุดังกล่าว
ข้างต้น การควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(infection control, IC) จึงเป็นมาตรการส าคัญอย่างย่ิงที่ต้องน ามา
ปฏิบัติอย่างเข้มงวดและสม่ าเสมอในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทุก
แห่ง เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อ ลดความสูญเสียร้ายแรงต่างๆ ซึ่งจะ
ประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาลที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 

 
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแห่งชาติ            

ได้จัดท าแผนแม่บทในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระดับชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ข้ึน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น       
กรอบในการด าเ นินงานจัดท าแผนปฏิบั ติงาน และประสาน                 
ความร่วมมือการด าเนินงาน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสาธารณสุขเพ่ือการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข 

ทั้งภาครัฐและเอกชน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯดังกล่าว 
สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ จึงได้จัดท า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ICN Forum ครั้งที่ ๑๔ ข้ึน เพ่ือให้
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและบุคลากรอื่นที่สนใจ
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถพัฒนาตนเองและทีมงาน 
รวมถึงสามารถเป็นแกนน าในการด าเนินงานพัฒนาระบบงาน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์  
 ๑. เพ่ือให้พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
บุคลากรในทีมสุขภาพที่สนใจมีความรู้และความเข้าใจการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาส าคัญได้อย่าง
ถูกต้องในแนวทางเดียวกัน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพให้ สามารถบริหารคุณภาพ 
เพ่ือป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้เครือข่ายงาน IC  ระดับประเทศได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานข้อมูล และนวัตกรรมซึ่งกันและกัน 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล  
 
กลุ่มเป้าหมาย     กลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพ  จ านวน  700  คน  
ประกอบด้วย 

 พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานควบคุมการ            
ติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) 
 พยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าท่ีพยาบาลควบคุม             
การติดเชื้อในหอผู้ป่วย  (ICWN) 
 ผู้สนใจทั่วไป 
   

ก าหนดการประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังที่ 1๔ 
วันอาทิตย์ที ่๑๒ มกราคม 256๓ 
16.00 – 20.00 น. ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ               
โรงแรมดิเอ็มเพรส 
วันจันทรท์ี่  ๑๓  มกราคม 256๓  
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุมศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม 
10.00 – 12.00 น. เสียงสะท้อน จากครูผู้สร้าง ICN 
13.00 – 15.00 น. Learn more : HA update version 2018 : 

  IC     
15.30 – 1๗.๐0 น. Learn more : Update AMR and  

   Hand hygiene Bundle 
1๗.๐0 – 17.๓0 น. ประชุมสามัญประจ าปีสมาคมพยาบาล 

   ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 
วันอังคารที่  1๔  มกราคม 256๓        
08.00 – 09.30 น. การพัฒนางานวิจัย Poster Round 
09.30 – 10.30 น. น าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย  

   และนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือก  
11.00 – 12.30 น. ประชุมแยกห้อง  
Symposium 1 Do more: New Surveillance definition :  

Transform theory to practice. 
Symposium 2 Do more:  What’s New in APIC 2019. 
Symposium 3  Do more: การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ของ ICN 
13.30 – 15.00 น. ประชุมแยกห้อง 
Symposium 4  Do more:  Effective communication to 

develop safety culture 
Symposium ๕ Do more:  Cost effective analysis in IC. 
Symposium 6  Become more: Collaboration between IC 

 and Facility Management and Safety. 
 

15.30 – 17.00 น. ประชุมแยกห้อง  
Symposium 7  Become more: How to become TB 

excellence center. 



Symposium 8  Become more:  Lesson learn:  
การเขียน SP, SAR II, SAR IV 

Symposium 9  Become more: EID preparedness  
exercise. 

วันพุธที่ 1๕  มกราคม 256๓      
08.30 – 10.00 น. IC related to renovation & construction  

   and particle count. 
10.30 – 12.00 น. ความก้าวหน้าบนเส้นทาง ICN  
12.00 น.     ปิดการประชุม  
 
 

การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ  ICN  Forum  คร้ังที่  1๔ 
 
สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครและสมัครเข้าประชุมผ่าน
เว็บไซต์ของสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่ 
www.thainapci.org   
 
ค่าลงทะเบียน ๓,๐00  บาท  
ระหว่างวันที่ ๑ พฤจิกายน 2562 - ๕ มกราคม 256๓ 
 

 
  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (CNEU)  

  จากสภาการพยาบาล   
 
 

การส่งผลงานเข้าคัดเลือก สามารถกรอกข้อมูลส่งผลงานเพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานพัฒนาคุณภาพ/งานนวัตกรรม 
ผ่านเว็บไซต์ www.thainapci.org   
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับค่าตอบแทนการจัดท าผลงาน
นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น 
 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 256๒ 
 
 

 
 

 
การจองโรงแรมที่พัก 

 
ขอให้ Download เอกสารจากเว็บไซต์ 

ติดต่อกับโรงแรมโดยตรงด้วยตัวเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
      
      
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
 
 
 
 
 

ขอเชิญ 
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ในหอผู้ป่วยและผู้สนใจ 
 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ  ICN  Forum  คร้ังที่  1๔ 
 

เร่ือง IC Update 2020 :  
Infection Control awareness :   

Learn more, Do more and Become more.   
 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 

 
จัดโดย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

 
 
 
 
 
 


