กำหนดกำรประชุมวิชำกำร ICN Forum ครั้งที่ 13
เรื่อง IC Update 2019 : Be a Hero in IPC by U
วันที่ 30 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2562
ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย สมำคมพยำบำลด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
วันอังคำรที่ 29 มกรำคม 2562
16.00 – 20.00 น.
ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส
วันพุธที่ 30 มกรำคม 2562
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
เปิดประชุม
โดย
กล่าวรายงาน โดย
พิธีเปิด
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
โดย

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
โดย
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
โดย
16.30 – 17.00 น.

ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส
พิธีเปิดกำรประชุม :
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
นางกุลดา
พฤติวรรธน์
รักษาการนายกสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
Be a Hero : IPC
รับประทำนอำหำรว่ำง
Be a Hero in : Fighting AMR
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (Modulator)
ผศ.นพ. กาธร มาลาธรรม
อ.วันทนา
ปวีนกิตติพร
น.สพ.ธีรศักดิ์ ชักนา
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
Be a Hero : IPC Practice
อ. สุรีรักษ์
อจลพงษ์
อ. ดารารัตน์ ดารงกุลชาติ
อ.จุฑารัตน์
ไกรศรีวรรธนะ (Modulator)
รับประทำนอำหำรว่ำง
Be a Hero : Career Ladder of ICN
อ. ณัฐกานต์ แสงกล้า
อ. กุลดา
พฤติวรรธน์
ประชุมสำมัญประจำปีสมำคมพยำบำลด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
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วันพฤหัสบดีที่ 31 มกรำคม 2562
08.00 – 09.30 น.
กำรพัฒนำงำนวิจัย Poster Round
โดย รศ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ดร.กิตติยา
เตชะไพโรจน์
09.30 – 10.30 น.
นำเสนอผลงำนพัฒนำคุณภำพ งำนวิจัย และนวัตกรรมที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ห้องที่ 1
ผลงำนพัฒนำคุณภำพ (CQI) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกัน
และควบคุมกำรติดเชื้อ
วิพากษ์โดย
รศ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
อ. ประไพพันธ์ วงศ์เครือ
ห้องที่ 2
ผลงำนวิจัยเพื่อพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ
วิพากษ์โดย
รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
อ. อารีย์
กุณนะ
ห้องที่ 3
ผลงำนนวัตกรรมเพื่อควบคุมกำรติดเชื้อ
วิพากษ์โดย
รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
อ. เนาวนิตย์ พลพินิจ
10.30 – 11.00 น.
รับประทำนอำหำรว่ำง
11.00 – 12.30 น.
ประชุมแยกห้อง
Symposium 1
Be a Hero in IC Bundle of Care (B.D)
โดย ผศ. นพ. กาพล สุวรรณพิมลกุล
Symposium 2
Be a Hero : APN role
โดย รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
Symposium 3
Be a Hero : Immunization for Healthcare Worker
โดย ผศ.พญ. เกษวดี ลาภพระ
12.30 – 13.30 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.30 – 15.00 น.
ประชุมแยกห้อง
Symposium 4
Be a Hero in Outbreak Investigation
โดย นพ.โสภณ
เอี่ยมศิริถาวร
Symposium 5
Be a Hero in Ending TB
โดย ผศ.พญ. เกษวดี ลาภพระ
ผศ.นพ. ชนเมษ เตชะแสนศิริ
Symposium 6
Be a Hero in Decontaminating the Air : What Technologies Work
โดย อ.ภัทร
วัฒนะธรรม
อ.สุวัฒน์
ดานิล
15.00 – 15.30 น.
รับประทำนอำหำรว่ำง
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15.30 – 17.00 น.
Symposium 7
Symposium 8
Symposium 9
วันศุกร์ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 น.

ประชุมแยกห้อง
Be a Hero in EID (Bio Containment) (3M)
โดย รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
Be a Hero in PEP (B Braun)
โดย นพ. วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
Be a Hero : Update HAI definition
โดย อ. ศรีสุรีย์
เอื้อจิระพงษ์พันธ์
Be a Hero : Data Analysis
โดย ดร. ยุพเรศ
พญาพรหม
รับประทำนอำหำรว่ำง
แรงบันดำลใจสู่กำรปฏิบัติด้ำนกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ
โดย นพ. กาพล
กาญจโนภาส
ปิดกำรประชุม
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