ที่ สพยส. 04/ว 111

สมาคมผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์-โทรสาร 02 1495635
9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง
เรียน

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 1/2561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/นายกเทศมนตรีเทศบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทั่วประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกาหนดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ จานวน 4 แผ่น
ด้วย สมาคมผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) กาหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 (Innovation for 4.0 Nursing System Redesign)” ระหว่าง
วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ สาหรับพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พยาบาล
ผู้ปฎิบัติการขั้นสูง (APN) และพยาบาลวิชาชีพ ได้นาความรูค้ วามเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผลงานวิชาการของตนเอง
สู่การเป็นผู้เชีย่ วชาญทางการพยาบาล
และเกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารการพยาบาลและผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง
(APN) เพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 รวมทั้งสามารถเขียนโครงการพัฒนานวัตกรรมให้ได้รับทุนสนับสนุนและ
ตีพิมพ์ รายละเอียดดังสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
การประชุมครั้งนี้ ได้รบั หน่วยคะแนนต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) ส่วนราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายและ
ค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบียนได้
ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน โดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.apnathai.org เท่านั้น ทั้งนี้ กาหนดค่า
ลงทะเบียน 2 วัน (1 – 2 ก.พ. 2561) และ 3 วัน (1 – 3 ก.พ. 2561) ดังนี้
- เข้าร่วมประชุม 2 วัน เป็นสมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ
- เข้าร่วมประชุม 2 วัน ไม่เป็นสมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ
- เข้าร่วมประชุม 3 วัน เป็นสมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ
- เข้าร่วมประชุม 3 วัน ไม่เป็นสมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ

คนละ
คนละ
คนละ
คนละ

2,800 บาท
3,000 บาท
3,800 บาท
4,200 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังเรียนข้างต้นและ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ์)
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย)
สาเนาเรียน :

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/ผู้บริหารทางการพยาบาล

ผู้ประสานการประชุม: คุณกรปภัทร ศิลปวิทย์ โทรศัพท์: 081-9556655, email: kornpapat3@gmail.com

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร
-------------------------หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย 4.0 เป็นยุคของการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบ
เทียบของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เป็นความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขันโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนั้นไปสู่ความมั่งคัง่ และยั่งยืนสาหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่ง 1 ใน 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักนั้น ได้แก่ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health,
Wellness and Bio-Med) นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญหนึ่งในห้าที่ต้องมีการพัฒนาขับเคลื่อนในยุคประเทศไทย 4.0 นี้ ใน
การพัฒนาระบบสุขภาพโดยเฉพาะระบบการให้การพยาบาล ซึง่ พยาบาลในทุกระดับจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเปิดกว้างเพื่อเรียนรูต้ ่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาผสมผสานเพือ่ ให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมและมีความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ ด้วยการปรับเปลี่ยนและร่วมกันออกแบบขับเคลื่อนการบริหารและการ
ปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความต้องการในการค้นหาหนทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการดูแล
ผู้ป่วย และการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการดูแล เพื่อการบรรลุผลลัพธ์คณ
ุ ภาพภายใต้กรอบของค่าใช้จ่ายใน
การจัดบริการทีจ่ าเป็น ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อเอื้ออานวยให้การใช้นวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จึงจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นโอกาสสาหรับพยาบาล
วิชาชีพตั้งแต่ระดับผูบ้ ริหาร พยาบาลผูป้ ฎิบัติการขั้นสูง (APN) และพยาบาลวิชาชีพ ในการติดตามและพัฒนาองค์ความรู้
ที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความจาเป็นในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเพื่อใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. หลังสิ้นสุดการประชุมวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุม:1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบสุขภาพ และพลังพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0
1.2. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0
1.3. เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารการพยาบาลและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN)
เพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลและการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0
2. หลังสิ้นสุดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม :2.1 สามารถเขียนโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญและพัฒนาคุณภาพระบบพยาบาล
ยุค 4.0 ให้ได้รับทุนสนับสนุนและตีพมิ พ์
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ และกิจกรรมของโครงการ
1. การประชุมวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 (Innovation for 4.0 Nursing System
Redesign)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมของโครงการ: การบรรยาย การนาเสนอผลงานวิชาการ และการอภิปรายกลุ่ม
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุนและตีพิมพ์ (Proposal
development & publication)” วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมของโครงการ: การปฏิบตั ิการกลุม่

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 350 คน ประกอบด้วย
1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จานวน 300 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 50 คน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้บริหารทางการพยาบาล
2. อาจารย์พยาบาล นิสิตนักศึกษาพยาบาลระดับวุฒิบตั ร และระดับบัณฑิตศึกษา
3. พยาบาลวิชาชีพทุกระดับ และ ผูส้ นใจทั่วไป

อัตราค่าลงทะเบียน
การสมัครเข้าร่วมประชุม
1. สมาชิกสมาคม APN/วิทยาลัย APN/ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาล
ขั้นสูงระดับวุฒบิ ัตร/นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา
2. พยาบาลวิชาชีพ/ผู้บริหารทางการพยาบาล/อาจารย์พยาบาล/
พยาบาลและบุคคลทั่วไป

ประชุมวิชาการ 2
วัน (1-2 ก.พ.61)

ประชุมวิชาการ 3
วัน (1-3 ก.พ.61)

2,800 บาท

3,800 บาท

3,000 บาท

4,200 บาท

1.

การจองที่พัก จองที่พักได้โดยตรงกับทางโรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ โดยดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้ทาง
เว็บไซด์ www.apnathai.org
กาหนดการประชุมวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
08.00–08.30 น.
08.30–08.45 น.
08.45-10.15 น.
10.15-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00–13.00 น.
13.00-14.30น
14.30–14.45 น.
14.45-16.30 น.

ลงทะเบียน
-พิธีเปิดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัตกิ าร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม APN
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมภัทร ศรไชย เลขานุการและผู้จัดการสมาคม APN
บรรยาย : ระบบสุขภาพและสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0
โดย นายแพทย์ มรุต จิริเศรษฐศิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาหารว่าง
บรรยาย : พลังพยาบาล ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศาสตาราจารย์ เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล สภาการพยาบาล
อาหารกลางวัน
บรรยาย : บทบาท APN ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : นวัตกรรมการพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์

สภาการพยาบาล

กาหนดการประชุมวิชาการ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา

08.30-10.15 น

10.15 – 10.30 น.
10.30-12.00 น.
Show and Share
Innovation of
Nursing

12.00-13.00 น.

13.00-14.30 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

รายการ
1. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์
โดย APN พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
โดย APN สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลชุมชน
โดย APN ดร. ผาสุข แก้วเจริญตา
โรงพยาบาลลับแล จ. อุตรดิตถ์
4. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
โดย APN กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์
โรงพยาบาลชัยภูมิ
อาหารว่าง
1. นวัตกรรมการพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
โดย APN สุพัตรา อุปนิสากร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. นวัตกรรมการพยาบาลสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์
โดย APN อ้อมใจ สิทธิจาลอง
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
3. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลจิตเวช
โดย APN สกาวรัตน์ พวงลัดดา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
4. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลเด็ก
โดย APN ผนึกแก้ว คลังคา
โรงพยาบาลขอนแก่น
อาหารกลางวัน
อภิปรายกลุ่ม : บทบาทผู้นายุคประเทศไทย 4.0 กับการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
รองผู้อานวยการกองการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดร.หรรษา เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คุณจิราภรณ์ เล็กดารงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
อาหารว่าง
การประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคม APN ประจาปี พ.ศ. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา
08.30-09.30 น.
09.30-09.45 น.

09.45 - 12.30 น.

12.30-13.30 น.
13.30-16.30 น.
(เบรคระหว่างงาน
เวลา 14.4515.00 น.)
16.30 น.

รายการ

รายการ

เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุน และ ได้รับการตีพิมพ์
โดย รศ. ดร. วรรภา ศรีธัญรัตน์ บรรณาธิการ “วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย”
อาหารว่าง
แบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมเป็น 2 กลุ่ม ตามความสนใจ
Workshop : Writing for Proposal
Workshop : Writing for Publication : Case
Development : EBP Project or Capstone
study or Case report
project
โดยวิทยากรกลุ่ม
โดยวิทยากรกลุ่ม
1. รศ.ดร.จินตนา
ยูนิพันธุ์
1. รศ.ดร.วิลาวัณย์
พิเชียรเสถียร
2. รศ.ดร.อรสา
พันธ์ภักดี
2. รศ.ดร.ภัทราภรณ์
ทุ่งปันคา
3. รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล
3. ผศ.ดร.โสมภัทร
ศรไชย
4. รศ.ดร.ประณีต
ส่งวัฒนา
4. ผศ.ดร.โสเพ็ญ
ชูนวล
อาหารกลางวัน
เดินหน้า มุ่งเป้า บทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย
เลขานุการและผู้จัดการสมาคม APN

- ปิดการประชุม -

หมายเหตุ: เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการพยาบาล
1. เป็นผลงานที่ทาไม่เกิน 3 ปี มีทั้ง Oral & Poster presentation
2. เป็นผลงานของ APN ระดับชาติทุกภาคของประเทศ
3. มีความสร้างสรรค์ และผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในการให้การดูแล
4. มีจุดเด่น
5. ไม่คัดลอก
6. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
7. สามารถขยายผลเชิงพานิชย์ได้
8. Based on EBP
9. มีลักษณะการพัฒนางานที่ดีเด่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณกรปภัทร ศิลปวิทย์ 081-9556655 email: kornpapat3@gmail.com

