โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง “การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล: ความสาเร็จของระบบบริการสุขภาพ”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
-------------------------หลักการและเหตุผล
รายงานวิจัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(APN) ส่งผลลัพธ์ที่
ดีต่อคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ สภาการพยาบาลมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแก่พยาบาลที่สอบผ่าน
เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบนั มีจานวน APN 1,929 คน ซึ่งมี APN ส่วน
หนึ่งที่ปฏิบตั ิงานในบทบาทของ APN และสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ แต่อย่างไรก็ตามมี APN อีกจานวนมากที่ปฏิบัติงานแต่ไม่ได้
แสดงผลงานให้หน่วยงาน แวดวงวิชาชีพและสังคมรับรู้งานที่ APN ทาอยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก APN ไม่สามารถเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์
และวิธีการวัดผลลัพธ์การปฏิบัตงิ านของ APN ได้
สมาคมผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จึงจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขนึ้ ในหัวข้อเรื่อง “การวัดและการจัดการ
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล: ความสาเร็จของระบบบริการสุขภาพ” เพือ่ เป็นโอกาสสาหรับพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
พยาบาลผูป้ ฏิบัติการขั้นสูง (APN) และพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. หลังสิ้นสุดการประชุมวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุม:1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ APN ที่มีผลต่อผลลัพธ์ด้านระบบบริการสุขภาพ และด้านสุขภาพ
ของผู้รับบริการ
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและการวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล
1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ outcomes management
1.4 เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูบ้ ริหารการพยาบาลและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
(APN) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพโดยคานึงถึงการวัดผลสาเร็จในการ
ทางานของ APN
2. หลังสิ้นสุดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม :2.1 มีแนวทางในการจัดการผลลัพธ์และเลือกตัวชี้วัดสาหรับวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาลในงานของ APN
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ และกิจกรรมของโครงการ
1. การประชุมวิชาการ เรื่อง “การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล: หนทางสู่ความสาเร็จในงานของ
APN” จานวน 2 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมของโครงการ: การบรรยาย การนาเสนอผลงานวิชาการ และการอภิปรายกลุ่ม
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล” วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมของโครงการ: การปฏิบัติการกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 260 คน ประกอบด้วย
- ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
จานวน 250 คน
- ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 60 คน
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สถานที่จัดประชุม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้บริหารทางการพยาบาล
2. อาจารย์พยาบาล นิสิตนักศึกษาพยาบาลระดับวุฒิบตั ร และระดับบัณฑิตศึกษา
3. พยาบาลวิชาชีพทุกระดับ และผูส้ นใจทั่วไป
อัตราค่าลงทะเบียน
ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ 19-20 พ.ย.61
รายการ
วันที่ 19-20 พ.ย. 61
(2 วัน) และ ประชุมเชิง
(2 วัน)
ปฏิบัติการ 21 พ.ย.61 (1 วัน)
-สมาชิกสมาคมผูป้ ฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย)
-สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
2,800 บาท
3,200 บาท
-นิสิต/นักศึกษาพยาบาลระดับวุฒิบัตรและระดับบัณฑิตศึกษา
-พยาบาลวิชาชีพ/ผูบ้ ริหารทางการพยาบาล/อาจารย์พยาบาล
และผู้สนใจทั่วไป
3,000 บาท
4,200 บาท
การจองที่พัก จองที่พักได้โดยตรงกับทางโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้ที่เว็บไซด์
www.apnathai.org
ผู้ขออนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี)
กรรมการอานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ)์
นายกสมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
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กาหนดการประชุมวิชาการ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (จานวน 250 คน)
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.
13.00-15.00 น.

15.00–15.15 น.
15.15-16.30 น.

- ลงทะเบียน
-พิธีเปิดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมภัทร ศรไชย
เลขานุการและผู้จัดการสมาคม APN
บรรยาย : APN Impact on Health Care Outcomes
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
ประธานคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล
อาหารว่าง
บรรยาย : กรอบแนวคิดการวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล
โดย -รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
อุปนายก คนที่หนึ่ง สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
อาหารกลางวัน
บรรยาย : Outcomes Management
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : Outcomes Management (ต่อ)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การประชุมวิชาการ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (จานวน 250 คน)
เวลา

หัวข้อเรื่อง
Thailand best practice for outcome management โดยผู้แทน APN 8 สาขา
1. การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
6. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
08.30-10.15 น.
2. การผดุงครรภ์ และการพยาบาลมารดา-ทารก
7. การพยาบาลเด็ก
3. การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
8. การพยาบาลผู้สูงอายุ
4. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาลชุมชน
5. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
10.15–10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มตามสาขาและความสนใจเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการจัดการผลลัพธ์
ทางการพยาบาล
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน และการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2561 ของสมาคม APN
13.00-15.00 น. นาเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม
15.00–15.15 น. อาหารว่าง
สรุปผลการประชุม เรื่อง การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
15.15-15.30 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี
กรรมการอานวยการ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
-ปิดประชุม15.30 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (จานวน 60 คน)
เวลา

08.30-12.00 น.
(เบรกระหว่างงาน
10.30 – 10.45 น.)

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.
(เบรก 15.00-15.15)
16.00 น.

หัวข้อเรื่อง
Workshop: การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการตามสาขา กลุม่ ละไม่เกิน 6 คน
วิทยากรประจากลุ่ม คณะกรรมการอานวยการ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.จินตนา
ยูนิพันธุ์
7. ผศ.ดร.จริยา
วิทยะศุภร
2. รศ.ดร.อรสา
พันธ์ภักดี
8. รศ.ดร.ประณีต
ส่งวัฒนา
3. รศ.ดร.วรรณภา
ศรีธัญรัตน์
9. รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา
4. รศ.ดร.สุกัญญา
ปริสัญญกุล
10. ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย
5. รศ.ดร.วิลาวัณย์
พิเชียรเสถียร
11. ดร.ยุวดี
เกตสัมพันธ์
6. ผศ.ดร.สุนิดา
ปรีชาวงษ์
12. ผศ.ดร.สุพัฒนา
ศักดิษฐานนท์
13. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
อาหารกลางวัน
Workshop: การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล (ต่อ)
- ปิดการประชุม -
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