สภาการพยาบาล และสมาคมผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย)
1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขันสู
้ งแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 เรื่ อง “APN: คุณค่า การพัฒนา และ
ความสาเร็ จ”
2. หน่ วยงาน สภาการพยาบาล ร่ วมกับสมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง (ประเทศไทย)
3. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขันสู
้ ง (ประเทศไทย) ร่ วมกับ คณะกรรมการการฝึ กอบรม
และการสอบความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้ ดาเนินการสอบความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาต่างๆ มา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2552 มีพยาบาลรวมทังสิ
้ ้น 944 คน ที่ได้ รับวุฒิบตั รผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง ซึง่ มี
ทังสิ
้ ้น 9 สาขา ได้ แก่ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สาขาการ
พยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผู้สงู อายุ สาขาการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชมุ ชน สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื ้อและการควบคุมการติดเชื ้อ และสาขาการพยาบาลด้ านการให้ ยาระงับ
ความรู้ สกึ นอกจากนี ้ ยังมีกาหนดจะสอบความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์รุ่นที่ 8 ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2553 นี ้ ซึง่ จะทาให้ มีจานวน APN เพิ่มขึ ้นอีก
ที่ผ่านมา มีหลักฐานปรากฏว่าผู้ได้ รับวุฒิบตั รจานวนมากได้ สร้ างผลงานเป็ นที่ประจักษ์ โดยสามารถสร้ างสรรค์
งานที่ก่อให้ เกิดระบบการจัดการดูแลที่ดีสาหรับผู้รับบริ การกลุม่ เป้าหมาย เกิดผลลัพธ์ที่ดีทงด้
ั ้ านสุขภาพของผู้ป่วย การลด
อัตราการใช้ บริ การ และลดค่าใช้ จ่าย ดังจะเห็นได้ จากการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ที่จดั ขึ ้นโดย
คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลที่จดั ขึ ้น
ทุกปี และที่จดั โดยหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี ้ ยังเห็นได้ จากการที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ งหลายคนได้ รับรางวัลผลงาน
ดีเด่นจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเหล่านี ้สมควรได้ รับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และถ่ายทอด
ให้ ขยายออกไปเพื่อประโยชน์สาหรับในหมูผ่ ้ ปู ฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง ตลอดจนพยาบาลผู้กาลังพัฒนาตนเองเพื่อเตรี ยม
สอบวุฒิบตั ร
สมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ งแห่งประเทศไทย ได้ ก่อตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ ให้
เป็ นองค์กรวิชาชีพที่ทาหน้ าที่ในการสนับสนุนการสอบวุฒิบตั รความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ของประเทศไทย ส่งเสริ มความสามัคคีและสร้ างเครื อข่ายระหว่างผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างสมาชิก และส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในการพัฒนาผู้ปฏิบตั ิให้ ประสบความสาเร็ จในการเป็ นผู้
ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ งยิ่งๆ ขึ ้น
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ งแห่งประเทศไทย เห็นความสาคัญของการพัฒนาผู้ที่จะเตรี ยม
สอบวุฒิ บัตรฯ และผู้ที่ ได้ รับวุฒิบัตรฯ ให้ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจในบทบาท และพัฒนาสมรรถนะในการเป็ น ผู้
ปฏิบตั ิการขันสู
้ ง สามารถพัฒนางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นที่ยอมรับแก่ผ้ ู รับบริ การและทีมสุขภาพ จึงมีความ
ประสงค์ที่จะจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการพยาบาลขัน้
สูง และการพัฒนาตนเองเพื่อให้ เป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง และส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับความสาเร็ จใน
การงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขันสู
้ ง เพื่อพัฒนาบทบาทในระบบสุขภาพให้ มีประสิทธิ ภาพและเกิดผลลัพธ์ เป็ นที่
ประจักษ์ ยิ่งขึ ้นต่อไป

5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการประชุม
1) มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง
2) ได้ รับความรู้ ใหม่และนวัตกรรมทางการพยาบาลในสาขาต่างๆ
3) ได้ แนวทางสาหรับการพัฒนาตนเองในการเป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง
4) ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์และความสาเร็ จในงานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการ
พยาบาลขันสู
้ ง
6. กิจกรรมของโครงการ
1) การบรรยาย
2) การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3) เสนอผลงานที่ประสบความสาเร็ จของผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง ทังการเสนอด้
้
วยวาจา และ โปสเตอร์
4) การประกวดการนาเสนอผลงานความสาเร็ จของ APN
7. วัน เวลา สถานที่
เลื่อนการประชุมจากวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 เป็ น วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุ งเทพมหานคร
8. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ (ประมาณ 700 คน)
1) พยาบาลผู้ได้ รับวุฒิบตั รความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ รุ่ นที่ 1-7 รวม 300 คน
2) พยาบาลผู้เตรี ยมสอบวุฒิบตั รความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ รุ่นที่ 8 รวม 150 คน
3) ผู้สนใจ อาจารย์ผ้ สู อน นักศึกษา และ ผู้บริ หารการพยาบาล รวม 200 คน
4) คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขันสู
้ งแห่งประเทศไทย กรรมการสภาการพยาบาล รวมทัง้
อนุกรรมการจัดประชุม 50 คน
9. ค่ าลงทะเบียน
1) สมาชิกสมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง
คนละ 2,500 บาท
2) ผู้ไม่ได้ เป็ นสมาชิกสมาคมฯ
คนละ 3,000 บาท
3) นักศึกษา
คนละ 2,000 บาท
4) กรรมการจัดประชุม กรรมการสภาการพยาบาล
คนละ 2,500 บาท
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) พยาบาลที่เตรี ยมสอบวุฒิบตั รผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง มีความรู้ ความเข้ าใจ และได้ แนวทางสาหรับการ
พัฒนาบทบาทและงานของตนเองให้ เป็ นการปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง
2) ผู้ได้ รับวุฒิบตั รผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ งมีความรู้ ความเข้ าใจ และได้ แนวทางสาหรับการพัฒนาบทบาท
และงานของตนเองให้ ที่ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เพื่อให้ สามารถยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ของพยาบาลผู้ปฏิบตั ิขนสู
ั้ ง
3) ผู้บริ หารได้ แนวทางในการพัฒนาระบบ APN ในโรงพยาบาล
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กาหนดการประชุมวิชาการการปฏิบัตกิ ารพยาบาลขัน้ สูงแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 1
เรื่อง APN: คุณค่ า การพัฒนา และความสาเร็จ
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ความรู้ เชิงนโยบาย แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับ APN
พิธีกร ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง
เวลา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.45 น.

รายการ
ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา
“ปาฐกถาพิเศษ :ทิศทางและ การผลักดันเชิงนโยบายสาหรับเรื่ อง APN”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา

09.49 น.

เปิ ดนิทรรศการ

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.45 น.

พัก
“นโยบายของสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนา APN”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. วิจิตร ศรี สพุ รรณ นายกสภาการพยาบาล
APN :กุญแจสาคัญสูค่ วามเข้ มแข็งของระบบสุขภาพ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล นายกสมาคม APN
พักรับประทานอาหาร
สังเคราะห์ นวตกรรมและความสาเร็จของ APN
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรสา พันธ์ภกั ดี
แนวคิดการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขันสู
้ ง : ความมีนยั สาหรับการปฏิบตั ิ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พิกลุ นันทชัยพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ ประเสริฐ
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี
พัก
Evidence-based Healthcare Model and APN Roles
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พิกลุ นันทชัยพันธ์

10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.

15.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.30 น.
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 แนวทางสาหรับการพัฒนาความสาเร็จในงานของ APN
พิธีกร APN จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี
เวลา

รายการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การบริ หารจัดการองค์กรสาหรับการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขันสู
้ งเพื่อผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพ
โดย ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์
หัวหน้ าพยาบาล ประกอบ ศรี สิทธิพจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา วิทยะศุภร
พัก
แนวทางพัฒนาตนเองของ APN ด้ านการจัดการกรณีผ้ ปู ่ วยที่มีปัญหาซับซ้ อน
(APN-Case Management)
โดย รองศาสตราจารย์ประคอง อินทรสมบัติ
APN จุฬารัตน์ สุริยาทัย สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
APN ธิตดิ า ชัยศุภมงคลลาภ สาขาการพยาบาลเด็ก
พักรับประทานอาหาร
การพัฒนาระบบการจัดการดูแลสาหรับกลุ่มเป้าหมายของ APN (Developing
Care Management System for a Target Population)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ์
APN จุฬารัตน์ สุริยาทัย สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
APN ปัทมา โมลี สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
พัก
รูปแบบความร่วมมือระหว่างอาจารย์และผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขันสู
้ งในการพัฒนา
คุณภาพบริการในโรงพยาบาล: กรณีศกึ ษา
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
APN ประไพ อริยประยูร สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

10.30 –10.45 น.
10.45 –12.15น.

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.45 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ห้ องที่ 1 Critical, Acute, Emergency care / การให้ ยาระงับความรู้ สึก
พิธีกร คุณสุภามาศ ผาติประจักษ์ (นักศึกษาปริญญาเอก)
08.30 – 09.15 น. Management of Sepsis in Critically Ill Patients : Updated knowledge
โดย รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย
09.15 – 10.00 น. นโยบายและระบบสุขภาพเกี่ยวกับการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบตั ภิ ยั
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์
10.00 – 10.15 น. พัก
10.15 – 11.00 น. Emergency and technology Management of Brain Attack
โดย หัวหน้ าหน่วย วรรณารัตน์ เหรี ยญรุ่งเรื อง
11.00 – 12.00 น. Management and technology of Cardiovascular Disease : Updated knowledge
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ พิกลุ ตันติธรรม
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น. ความสาเร็จในงานของ APN
“การจัดการดูแลผู้ป่วยใน Respiratory Care Unit”
โดย APN ยุพิณ วัฒนสิทธิ์ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
“การจัดการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน”
โดย APN ดร.โสพรรณ โพทะยะ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
“การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด”
โดย APN จริยา ตันติธรรม สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
“ระบบควบคุมคุณภาพบริการวิสญ
ั ญี ”
โดย APN กฤษณา สาเร็จ สาขาการพยาบาลด้ านการให้ ยาระงับความรู้สกึ
15.00-16.30 น. พิธีมอบรางวัล นวัตกรรมดีเด่น และปิ ดการประชุม (ห้ องประชุมใหญ่)
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ห้ องที่ 2 Chronic illness / conditions
พิธีกร คุณนุชนาฏ แจ้ งสว่ าง (นักศึกษาปริญญาเอก)
08.30 – 09.15 น. โรคและความเรื อ้ รัง : ความท้ าทายของ APN
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริ ญกุล
09.15 – 10.00 น. สังคมสูงอายุ ความท้ าทายของระบบสุขภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรี ธญ
ั ญรัตน์
10.00 – 10.15 น. พัก
10.15 – 11.00 น. มิตรภาพบาบัด : บทเรี ยนในประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรสา พันธ์ภกั ดี
11.00 – 12.00 น. Updated Knowledge in Palliative Care
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรี ยา ปทุมวัน
ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น. ความสาเร็จในงานของ APN
“การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง”
โดย APN จุฬาพร ประสังสิต สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
“การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื อ้ รัง”
โดย APN นุชจรี ย์ หอมนาน สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
“การจัดการดูแลผู้สงู อายุ”
โดย APN วราพร คุ้มอารุณรัตนกุล สาขาการพยาบาลผู้สงู อายุ
“การจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย”
โดย APN ฐิ ตมิ า โพธิศรี สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
15.00-16.30 น. พิธีมอบรางวัล นวัตกรรมดีเด่น และปิ ดการประชุม (ห้ องประชุมใหญ่)
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ห้ องที่ 3 การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน / สุขภาพจิตและจิตเวช
พิธีกร APN สุลักษณ์ วงศ์ ธีรภัค
8.30 – 9.30 น.

การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในระบบสุขภาพชุมชนกับการพัฒนางานของ APN
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
9.30 – 10.30 น. นวัตกรรมในการยกระดับบริ การสุขภาพชุมชน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชม เจริญยุทธ
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น. APN กับภารกิจการเสริมสร้ างสุขภาพชุมชน
โดย APN สุภี บริบรู ณ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
นวัตกรรมในการยกระดับบริ การสุขภาพชุมชน : APN ทาได้ อย่างไร
โดย APN อารี วรรณ เปสน สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00–14.00 น. Update knowledge in Mental Health and Psychiatric Nursing
โดย รองศาสตราจารย์ .ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
14.00–15.00 น. ความสาเร็จในงานของ APN สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
โดย APN จันทร์ ฉาย เนตรสุวรรณ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
APN ปพิชญา ศรี จนั ทร์ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
15:00-16:30
พิธีมอบรางวัล นวตกรรมดีเด่น และปิ ดการประชุม (ห้ องประชุมใหญ่)
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ห้ องที่ 4 การพยาบาลมารดา-ทารก และผดุงครรภ์ / การพยาบาลเด็ก และ
การพยาบาลผู้ป่วยติดเชือ้ และการควบคุมการติดเชือ้
พิธีกร APN กุลวดี สุรยุทธ์ ปรีชา
8.30 – 9.15 น.
Updated knowledge in breast feeding
โดย รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
9.15 – 10.15 น.
การบุกเบิกงานของ APN สาขาการผดุงครรภ์คนแรกของประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา ปริสญ
ั ญกุล
APN นัยนา ปาระมี สาขาการผดุงครรภ์
10.15 – 10.30 น. พัก
10.30 – 11:15 น. Update knowledge in advanced pediatric nursing practice
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี
11.15 – 12.00 น. ความสาเร็จในงานของ APN
โดย APN เกศนี บุณยวัฒนางกุล สาขาการพยาบาลเด็ก
APN กุลวดี สุรยุทธ์ปรี ชา สาขาการพยาบาลเด็ก
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น. การติดเชื ้อในดวงตา (Endophthalmitis) : Updated knowledge
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มุ้งตุ้ย
14.00 – 15.00 น. ความสาเร็จในงานของ APN สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื ้อและการควบคุมการติด
เชื ้อ
โดย APN ณัทกร พงศ์พีรเดช สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื ้อและการ
ควบคุมการติดเชื ้อ
APN นาวาตรี หญิง เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติด
เชื ้อและการควบคุมการติดเชื ้อ
15:00-16:30 น.
พิธีมอบรางวัล นวตกรรมดีเด่น
ปิ ดการประชุม (ห้ องประชุมใหญ่)
โดย นายกสภาการพยาบาล
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