การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2559
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
1. ชื่อโครงการ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล
2. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีพยาบาลที่ผ่านการสอบวุฒิบัตรการพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงในแต่ละสาขาจานวน 1,994 คน
(เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรจนถึงปี พ.ศ. 2556 จานวน 1,967 คน และผู้ที่ผ่านการสอบหนังสืออนุมัติ ปี พ.ศ. 25572558 จานวน 27 คน) ซึง่ พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงเหล่านี้ทางานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทั่ว
ประเทศ และมีพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงจานวนหนึ่งทาหน้าที่เป็นอาจารย์พยาบาล ดังนั้นการติดตามผลงานและ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงกลุม่ ต่างๆ เหล่านี้จึงมีความจาเป็น การจัดประชุม
วิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงเหล่านี้ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบการพยาบาลในพื้นที่และในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติการพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เห็น
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงจะได้แนวทางในการพัฒนาระบบการพยาบาลที่เป็นเลิศ
สาหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทางสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การกาหนดนโยบายและพัฒนาระบบการพยาบาลที่มีพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเป็นผู้ขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จึงได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2559 นี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้
พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการพยาบาล
เพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่พบ ทั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบการพยาบาล เพื่อที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นาไปประยุกต์ ใช้ในหน่วยงานของตน
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
4.1 ได้แนวทางในการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล
4.2 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาลของพยาบาลผู้
ปฏิบัติการขั้นสูงในสาขาต่างๆ
4.3 ได้เพิ่มพูนความรู้และแนวทางในการพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
5. กิจกรรมของโครงการ
5.1 บรรยาย
5.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
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6. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559
7. สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
8. ผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 350 คน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม 320 คน วิทยากรและผู้จัด 30 คน

9. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) พยาบาลที่ได้รับวุฒิบัตรการพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงหรือหนังสืออนุมัติจากสภาการพยาบาล
2) อาจารย์พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทางการพยาบาล
3) นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา
4) ผู้บริหารทางการพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5) พยาบาลผู้สนใจทั่วไป
10. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
1) สมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาชิกของวิทยาลัยพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย คนละ 3,000 บาท
2) อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่เป็นสมาชิกตามข้อ 1) คนละ
3,600 บาท
3) นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสาขา คนละ 2,500 บาท
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการ
พยาบาลของตนต่อไป
2) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
3) เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารการพยาบาลกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกในการพัฒนาระบบการ
พยาบาลเพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
12. ผู้เสนอโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร)
กรรมการฝ่ายวิชาการและวารสาร
13. ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์)
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)
14. วันที่อนุมัติโครงการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2558

15. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
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กาหนดการประชุมวิชาการของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
เรื่อง พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
---------------วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 (พิธีกรประจาวัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล)
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.
พิธีเปิดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
08.45 – 9.45 น. แนวคิดและแนวโน้มบทบาทของ APN ในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
09.45 – 10.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น.
การพัฒนาระบบการพยาบาลในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการปฏิบัติในบทบาท APN
โดย ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข
ตัวแทนจากเอกชน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Leadership and change agent ในบทบาท APN เพื่อการขับเคลื่อนระบบ
การพยาบาล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
14.00 – 14.15 น.
พัก
14.15 – 16.30 น.
การอภิปรายกลุ่ม : การขับเคลื่อนระบบการพยาบาลโดย APN
โดย 1. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล (กรรมการอานวยการสมาคม APN)
2. (ผู้บริหารทางการพยาบาล)
.
3. (แพทย์ในทีมการดูแลร่วมกับ APN)
.
4. (วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น)
ผู้ดาเนินรายการ รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 (พิธีกรประจาวัน: นางเอมิตา เกาะสมบัติ)
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.45 น.
การจัดการรายกรณีในระบบการพยาบาล โดย APN
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
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09.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.0 น

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาระบบการพยาบาลสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดย APN สาขา
ต่าง ๆ
โดย APN สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
APN สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
APN สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
APN สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์
APN สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
APN สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
ผู้ดาเนินรายการ รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการทางานในบทบาทของ APN
โดย
พักรับประทานอาหารว่าง
บทบาทของ APN ในการขับเคลื่อนการวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการพยาบาล
โดย นพ.อครินทร์ นิมมานิตย์

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 (พิธีกรประจาวัน: รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา)
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.45 น.
การวัดและประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบการพยาบาลของ APN
โดย ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
09.45 – 10.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น.
มุมมองของผู้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติของ APN
โดย นพ.อนุวัติ ศุภชุติกุล หรือ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
ผู้สารวจ HA ที่เป็นพยาบาล - รอ.หญิง เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
กรอบการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของ APN ในระบบการพยาบาลไทย
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจมาตรฐานและระบบ
การพยาบาล สานักการพยาบาล สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15.00 น.
ปิดการประชุม
------------------------
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