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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร ICN Forum คร้ังที่ 14                                                                                                     
เร่ือง IC Update 2020 : Infection Control awareness :  Learn more, Do more and Become more.   

วันที่ 13 - 15 มกรำคม 2563 
ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดโดย สมำคมพยำบำลด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

 
วันอำทิตย์ท่ี 12 มกรำคม 2563 
16.00 – 20.00 น.         ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ศูนย์ประชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
 
วันจันทรท่ี์ 13 มกรำคม 2563 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ศูนย์ประชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุม :  
 เปิดประชุม  โดย  ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร  
          กล่าวรายงาน  โดย  นางกุลดา  พฤติวรรธน ์

   รักษาการนายกสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 
 พิธีเปิด   มอบรำงวัลผลงำนวิชำกำร 
                                        ภำพสะท้อน ย้อนอดีต ถึงปัจจุบัน Growing of ICN in Thailand (หนังสั้น) 
09.30 – 10.00 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.00 – 12.00 น.  เสียงสะท้อน จำกครูผูส้ร้ำง ICN  
    โดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร  
                                         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ  
                                         รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์  เสนารัตน์   
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 15.00 น.  Learn more : HA update version 2018 : IC     
                                        Risk assessment, RCA, 2 P safety. 
             โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์  
15.00 – 15.30 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 
 
15.30 – 17.00 น.  Learn more : Update AMR and Hand hygiene Bundle  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ก าธร  มาลาธรรม  
17.00 – 17.30 น.           ประชุมสำมัญประจ ำปีสมำคมพยำบำลด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 
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วันอังคำรท่ี 14 มกรำคม 2563        
08.00 – 09.30 น.  กำรพัฒนำงำนวิจัย Poster Round 
   โดย   รองศาสตราจารย์  ดร.นงเยาว์  เกษตร์ภิบาล     

ดร.กิตติยา  เตชะไพโรจน์     
09.30 – 10.30 น.  น ำเสนอผลงำนพัฒนำคุณภำพ งำนวิจัย และนวัตกรรมที่ผ่ำนกำรคัดเลือก  
 ห้องที่ 1   ผลงำนพัฒนำคุณภำพ (CQI) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกัน 

และควบคุมกำรติดเชื้อ 
วิพากษ์โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อะเค้ือ  อุณหเลขกะ    
   พว.ประไพพันธ ์  วงศ์เครือ    

 ห้องที่ 2   ผลงำนวิจัยเพื่อพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ 
วิพากษ์โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์   พิเชียรเสถียร  

    พว.อารีย์   กุณนะ              
 ห้องที่ 3   ผลงำนนวัตกรรมเพื่อควบคุมกำรติดเชื้อ 

วิพากษ์โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  เลิศวัฒนวิลาศ         
     พว.เนาวนิตย์  พลพินิจ            
10.30 – 11.00 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 
11.00 – 12.30 น.  ประชุมแยกห้อง  
Symposium 1            Do more: New Surveillance definition : Transform theory to practice.  

   โดย  พว.ศรีสุรีย์  เอื้อจิระพงษ์พันธ ์ 
Symposium 2            Do more:  What’s New in APIC 2019. 

   โดย  พว.จรรยา  จารโยภาส     
Symposium 3             Do more: กำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรของ ICN  

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร 
                            ดร.ศรีสุดา   อัศวพลางกูร  

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
13.30 – 15.00 น.  ประชุมแยกห้อง 
Symposium 4            Do more:  Effective communication to develop safety culture /  
                                        IC round, Tracer, checklist. 
                  โดย พว.ดารารัตน์  ด ารงกุลชาติ 
Symposium 5            Do more:  Cost effective analysis in IC.  

   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์  อัคคะเดชอนันต์  
Symposium 6  Become more: Collaboration between IC and Facility Management and     

Safety. 
     โดย  พว.จรรยา  จารโยภาส    
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15.00 – 15.30 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง         
15.30 – 17.00 น.  ประชุมแยกห้อง  
Symposium 7                  Become more: How to become TB excellence center. 

   โดย  พว.เทพนิมิตร  จุแดง 
Symposium 8     Become more:  Lesson learn: กำรเขียน SP, SAR II, SAR IV     

   โดย  พว.อารีย์  กุณนะ  
Symposium 9            Become more: EID preparedness exercise.  

   โดย  พว.วราภรณ์  เทียนทอง  
 
วันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563      
08.30 – 10.00 น.  IC related to renovation & construction and particle count. 

   โดย  อ.สุวัฒน์  ด านิล  
10.00 – 10.30 น.           รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 – 12.00 น.  ควำมก้ำวหน้ำบนเส้นทำง ICN 
    โดย  ดร. ธีรพร สถิรอังกูร    
12.00 น.   ปิดกำรประชุม  
 
 
 
  


