กำหนดกำรประชุมวิชำกำร ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 กุมภำพันธ์ 2561 และ
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561
--------------------------กำรประชุมวิชำกำร วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภำพันธ์ 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 รองศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ ยูนิพันธุ์ นำยกสมำคม APN
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โสมภัทร ศรไชย เลขำนุกำรและผู้จัดกำรสมำคม APN
บรรยาย : ระบบสุขภาพและสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0
โดย นำยแพทย์ มรุต จิริเศรษฐศิริ รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อำหำรว่ำง
บรรยาย : พลังพยาบาล ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศำสตำรำจำรย์ เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล สภำกำรพยำบำล
อำหำรกลำงวัน
บรรยาย : บทบาท APN ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
บรรยาย : นวัตกรรมการพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
สภำกำรพยำบำล
กำรประชุมวิชำกำร วันศุกร์ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ
รำยกำร
1. นวัตกรรมกำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์
โดย APN พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกำญจน์ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
2. นวัตกรรมกำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ
โดย APN สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
08.30-10.15 น
3. นวัตกรรมกำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลชุมชน
โดย APN ดร. ผำสุข แก้วเจริญตำ
โรงพยำบำลลับแล จ. อุตรดิตถ์
4. นวัตกรรมกำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและกำรควบคุมกำรติดเชื้อ
โดย APN กำญจนำ ชวนไชยสิทธิ์
โรงพยำบำลชัยภูมิ
อำหำรว่ำง
10.15 – 10.30 น.
1. นวัตกรรมกำรพยำบำล กำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤติ
โดย APN สุพัตรำ อุปนิสำกร
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
10.30-12.00 น.
2. นวัตกรรมกำรพยำบำลสำขำกำรพยำบำลผดุงครรภ์
Show and Share
โดย APN อ้อมใจ สิทธิจำลอง
โรงพยำบำลนครพิงค์ เชียงใหม่
Innovation of
3. นวัตกรรมกำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลจิตเวช
Nursing
โดย APN สกำวรัตน์ พวงลัดดำ
โรงพยำบำลศรีธัญญำ
4. นวัตกรรมกำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลเด็ก
โดย APN ผนึกแก้ว คลังคำ
โรงพยำบำลขอนแก่น

กำรประชุมวิชำกำร วันศุกร์ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 (ต่อ)
อำหำรกลำงวัน
12.00-13.00 น.
อภิปรำยกลุ่ม : บทบำทผู้นำยุคประเทศไทย 4.0 กับกำรมุ่งสู่ควำมเชี่ยวชำญทำงกำรพยำบำล
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
รองผู้อำนวยกำรกองกำรพยำบำล สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
13.00-14.30 น.
ดร.หรรษำ เทียนทอง
หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่
พ.อ.หญิง รุ่งทิวำ พิมพ์สักกะ รองผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
คุณจิรำภรณ์ เล็กดำรงศักดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล และ หัวหน้ำฝ่ำยควบคุมคุณภำพ
โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์
อำหำรว่ำง
14.45 – 15.00 น.
กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีของสมำคม APN ประจำปี พ.ศ. 2560
15.00 - 16.00 น.
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร วันเสำร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ
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.
(เบรคระหว่ำงงำน
14.45-15.00 น.)
16.30 น.

รำยกำร

รำยกำร

เขียนโครงกำรอย่ำงไรให้ได้ทุนสนับสนุน และ ได้รับกำรตีพิมพ์
โดย รศ. ดร. วรรภำ ศรีธัญรัตน์ บรรณำธิกำร “วำรสำรกำรปฏิบัติกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ไทย”
อำหำรว่ำง
แบ่งกลุ่มผู้เข้ำประชุมเป็น 2 กลุ่ม ตำมควำมสนใจ
Workshop : Writing for Proposal
Workshop : Writing for Publication : Case
Development : EBP Project or Capstone
study or Case report
project
โดยวิทยำกรกลุ่ม
โดยวิทยำกรกลุ่ม
1. รศ.ดร.จินตนำ
ยูนิพันธุ์
1. รศ.ดร.วิลำวัณย์
พิเชียรเสถียร
2. รศ.ดร.อรสำ
พันธ์ภักดี
2. รศ.ดร.ภัทรำภรณ์
ทุ่งปันคำ
3. รศ.ดร.สุกัญญำ ปริสัญญกุล
3. ผศ.ดร.โสมภัทร
ศรไชย
4. รศ.ดร.ประณีต
ส่งวัฒนำ
4. ผศ.ดร.โสเพ็ญ
ชูนวล
อำหำรกลำงวัน
เดินหน้ำ มุ่งเป้ำ บทบำทพยำบำลผู้เชี่ยวชำญในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย
เลขำนุกำรและผู้จดั กำรสมำคม APN
- ปิดกำรประชุม -

หมำยเหตุ: เกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรมกำรพยำบำล
1. เป็นผลงำนที่ทำไม่เกิน 3 ปี มีทั้ง Oral & Poster presentation
2. เป็นผลงำนของ APN ระดับชำติทุกภำคของประเทศ
3. มีควำมสร้ำงสรรค์ และผสมผสำนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้กำรดูแล
4. มีจุดเด่น
5. ไม่คัดลอก

6. สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
7. สำมำรถขยำยผลเชิงพำณิชย์ได้
8. Based on EBP
9. มีลักษณะกำรพัฒนำงำนที่ดีเด่น

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

