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สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2561
------------------------1.ชื่อโครงการ

“นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0
(Innovation for 4.0 Nursing System Redesign)”
2. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย 4.0 เป็นยุคของการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศไทยทีม่ ีอยู่ 2 ด้านคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เป็นความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนัน้ ไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนสาหรับประเทศไทยในอนาคต ซึง่ 1 ใน 5
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักนัน้ ได้แก่ กลุม่ สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health,
Wellness and Bio-Med) นับเป็นกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญหนึ่งในห้าที่ต้องมีการพัฒนาขับเคลื่อนในยุคประเทศไทย 4.0 นี้
ดังนั้นในยุคประเทศไทย 4.0 นี้จึงนับเป็นโอกาสของการพัฒนาระบบสุขภาพโดยเฉพาะระบบการให้การพยาบาล
ซึง่ พยาบาลในทุกระดับมีความจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเปิดกว้างเพื่อเรียนรูต้ ่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาผสมผสานเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการด้วย
การปรับเปลี่ยนและร่วมกันออกแบบขับเคลื่อนการบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ที่มีความต้องการในการค้นหาหนทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการดูแลผู้ป่วยและการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ในการดูแลเพื่อการบรรลุผลลัพธ์คุณภาพภายใต้กรอบของค่าใช้จ่ายในการจัดบริการที่จาเป็น และพยาบาลเป็นบุคลากรใน
ทีมสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปว่ ยมากที่สุด จึงเป็นผู้ที่มีโอกาสมองเห็นปัญหาและหนทางในการปรับปรุงหรือคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้ในการปฏิบัติ
ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อเอื้อ
อานวยให้การใช้นวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย) จึงเห็นความสาคัญของการจัดประชุม
วิชาการครั้งนี้ขนึ้
เพื่อเป็นโอกาสสาหรับพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับผูบ้ ริหารพยาบาลผู้ปฎิบัติการขั้นสูง(APN) และ
พยาบาลวิชาชีพ ในการติดตามและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
จาเป็นในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาล วิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ด้วยความหลากหลายของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริหารจัดการเพื่อใช้ในระบบบริการสุขภาพของ
ไทยให้มีศักยภาพสูงสุดในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดจน เพื่อใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป
4. วัตถุประสงค์
4.1 หลังสิ้นสุดการประชุมวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุม :4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และพลังพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0
4.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0
4.1.3 เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารการพยาบาลและผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง (APN) เพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลและการออกแบบระบบพยาบาลยุค 4.0
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4.2 หลังสิ้นสุดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม :4.2.1 สามารถเขียนโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญและพัฒนาคุณภาพระบบ
พยาบาล ยุค 4.0 ให้ได้รับทุนสนับสนุนและตีพิมพ์
5. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ และกิจกรรมของโครงการ
5.1 การประชุมวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 (Innovation for 4.0
Nursing System Redesign)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมของโครงการ: การบรรยาย การนาเสนอผลงานวิชาการ และการอภิปรายกลุ่ม
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุนและตีพิมพ์
(Proposal development & publication)” วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมของโครงการ: การปฏิบัติการกลุ่ม
6. สถานที่จัดประชุม

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 350 คน ประกอบด้วย
- ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
จานวน 300 คน
- ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 50 คน
8. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
8.1 ผู้บริหารทางการพยาบาล
8.2 อาจารย์พยาบาล นิสิตนักศึกษาพยาบาลระดับวุฒิบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา
8.3 พยาบาลวิชาชีพทุกระดับ และ ผู้สนใจทั่วไป
9. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
รายการ
-สมาชิกสมาคมผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง/
-สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง APN
-นิสิต/นักศึกษาพยาบาลระดับวุฒิบัตรและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
-พยาบาลวิชาชีพ/ผูบ้ ริหารทางการพยาบาล/
อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจทัว่ ไป

ประชุมวิชาการ
วันที่ 1-2 ก.พ.
2561 (2 วัน)

ประชุมวิชาการ 1-2 ก.พ. 2561
(2 วัน) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ก.พ.
2561 (1 วัน)

2,800 บาท

3,000 บาท

3,000 บาท

4,200 บาท

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้และความเข้าใจทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล
เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการพยาบาล ยุค 4.0
10.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพัฒนาผลงานวิชาการของตนเองสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลได้
10.3 เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารการพยาบาลและผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (APN) เพื่อการออกแบบ
ระบบพยาบาล ยุค 4.0
10.4 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสามารถเขียนโครงการพัฒนานวัตกรรมให้ได้รับทุนสนับสนุนและตีพิมพ์
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12. ผู้เสนอโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา)
กรรมการฝ่ายวิชาการ
13. ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์)
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
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กาหนดการประชุมวิชาการ วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561
และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
--------------------------การประชุมวิชาการ 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
-พิธีเปิดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตั ิการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
นายกสมาคม APN
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมภัทร ศรไชย
เลขานุการและผู้จัดการสมาคม APN
บรรยาย : ระบบสุขภาพและสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0
โดย นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาหารว่าง
บรรยาย : พลังพยาบาล ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
สภาการพยาบาล
อาหารกลางวัน
บรรยาย : บทบาท APN ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : นวัตกรรมการพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
คณะกรรมการอานวยการสมาคม APN
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การประชุมวิชาการ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา

รายการ
1. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์
โดย APN พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง)
โดย APN สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลชุมชน
08.30-10.15 น
โดย APN ดร. ผาสุข แก้วเจริญตา
โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์
4. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
โดย APN กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์
โรงพยาบาลชัยภูมิ
5. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน)
โดย APN รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.15– 10.30 น. อาหารว่าง
1. นวัตกรรมการพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
โดย APN สุพัตรา อุปนิสากร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10.30-12.00 น.
2. นวัตกรรมการพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์
Show and Share
โดย APN อ้อมใจ สิทธิจาลอง
โรงพยาบาลนครพิงค์
Innovation of
3. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลจิตเวช
Nursing
โดย APN สกาวรัตน์ พวงลัดดา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
4. นวัตกรรมการพยาบาล สาขาการพยาบาลเด็ก
โดย APN ผนึกแก้ว คลังคา
โรงพยาบาลขอนแก่น
อาหารกลางวัน
12.00-13.00 น.
อภิปรายกลุ่ม : บทบาทผู้นายุคประเทศไทย 4.0 กับการมุ่งสูค่ วามเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
รองผู้อานวยการกองการพยาบาล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13.00-14.30 น.
ดร.หรรษา เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ รองผู้อานวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คุณจิระภรณ์ เล็กดารงค์ศักดิ์ ผู้อานวยการสายงานการพยาบาล และ
ผู้อานวยการด้านมาตรฐาน โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
14.45– 15.00 น. อาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคม APN ประจาปี พ.ศ. 2560
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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.
(เบรคระหว่าง
งาน14.45-15.00
น.)
16.30 น.

รายการ

รายการ

เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุน และ ได้รับการตีพิมพ์
โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ กรรมการอานวยการสมาคม APN และบรรณาธิการวารสาร APN
อาหารว่าง
แบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมเป็น 2 กลุ่ม ตามความสนใจ
Workshop : Writing for Proposal
Workshop : Writing for Publication :
Development : EBP Project or Capstone
Case 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
5. ผศ.ดร.จริยา
วิทยะศุภร
5. ดร.ยุวดี
เกตสัมพันธ์
อาหารกลางวัน
เดินหน้า มุ่งเป้า บทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย
คณะกรรมการอานวยการ สมาคม 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

