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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร  ครั้งที่ 1/2559  ของสมำคมผู้ปฏบิัติกำรพยำบำลขั้นสูง (ประเทศไทย)  
เรื่อง “พยำบำลผู้เช่ียวชำญกับกำรขับเคลื่อนระบบกำรพยำบำล”  

ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 มีนำคม 2559   
ณ  ห้องคริสตัล ชั้น 2  โรงแรมตวันนำ สรุวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 

--------------------------------------------------  
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนำคม 2559  (พิธีกรประจ ำวัน :  ผศ.ดร.โสเพ็ญ  ชูนวล) 
 
08.45-10.00 แนวคิดและแนวโน้มบทบาทของ APN ในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล     
  โดย  ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล     
         ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิสภาการพยาบาล และ     
         ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์สมาคมผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)     
 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง   
 

10.15-12.00 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏบิัติในบทบาท APN  
  โดย  ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์   อัคคะเดชอนันต์   
                             คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.00-14.00 Leadership and Change agent ในบทบาท APN เพื่อการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล     
  โดย  รศ.ดร.จินตนำ  ยูนิพันธุ์      

       นายกสมาคมผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขั้นสูง  (ประเทศไทย)     
  

14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
 

14.15-16.30    อภิปรายกลุ่ม: การขับเคลื่อนระบบการพยาบาลโดย APN  
  โดย  -  ผศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล 

                     กรรมการอ านวยการสมาคมผู้ปฏบิัติการพยาบาลขั้นสงู (ประเทศไทย)   
       - รศ.พญ. จุฬธิดำ โฉมฉำย 
          อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และที่ปรึกษาศนูย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

         - พว.ทิพยำ  ถนัดช่ำง  
           หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

       - APN นันทพร  พ่วงแก้ว 
         APN งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
       - พว. ญำดำ หงษ์โต 

                              พยาบาลช านาญการ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
  ผู้ด าเนินรายการ : รศ.ดร.สกุัญญำ ปริสัญญกุล 

                                 กรรมการอ านวยการสมาคมผู้ปฏบิตัิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)   
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วันศุกรท์ี่ 4 มีนำคม 2559  (พิธีกรประจ ำวัน : นำงเอมิตำ   เกำะสมบัติ) 
 

08.30-09.45 การจัดการรายกรณีในระบบการพยาบาลโดย APN 
  โดย  ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ ์ 

       กรรมการสภาการพยาบาล และกรรมการอ านวยการสมาคมผู้ปฏบิัติการพยาบาลขั้นสงู (ประเทศไทย) 
 

09.45-10.00 พัก รับประทานอาหารว่าง 
 

10.00-12.00 แลกเปลีย่นเรียนรู้การพฒันาระบบการพยาบาลสู่การปฏบิัติทีเ่ปน็เลิศโดย APN สาขาตา่ง ๆ 
  โดย - APN อุบลวรรณำ  เรือนทองดี  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน 

   (รพ.บางปลามา้  สุพรรณบุรี)    
       - APN ไพรินทร์         สมบัติ   สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศลัยศาสตร์ 

   (รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว  น่าน)     
       - APN อ้อมใจ           สิทธิจ ำลอง  สาขาการผดุงครรภ ์ 

  (รพ.นครพงิค ์ เชียงใหม่)      
      - APN พ.ต.หญิง เพ็ญแข  วิจิตร สาขาการพยาบาลด้านการใหย้าระงบัความรู้สึก  

        (รพ.พระมงกุฏเกล้า)    
      - APN ทองปำน         เงือกงำม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 

  (รพ.แม่สอด ตาก)      
  ผู้ด าเนินรายการ : รศ.ดร.วิลำวัณย์  พิเชียรเสถียร 

                                 กรรมการอ านวยการสมาคมผู้ปฏบิตัิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) 
   

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.00-14.30 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการท างานในบทบาทของ APN 
  โดย  น.ต.หญิง เยำวมำลย์  เหลอืงอร่ำม   

       หัวหน้าแผนกบริหารความเสีย่ง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทยท์หารเรือ และ 
       ผู้เยี่ยมส ารวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) 
 

14.30-14.45 พัก รับประทานอาหารว่าง 
 

14.45-16.30 โดย  - พว.ประชิด       ศรำธภันธุ ์
           ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล 
         - พว.จิระภรณ์   เล็กด ำรงศักด์ิ 
           ผู้อ านวยการสายงานการพยาบาล รพ.บ ารุงราษฎร์ 
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วันเสำร์ที่ 5 มีนำคม 2559 (พิธีกรประจ ำวัน รศ.ดร.แสงทอง  ธีระทองค ำ) 
 
08.30-10.00 บทบาทของ APN ในการขับเคลื่อนการวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการพยาบาล 
  โดย อำจำรย์ นำยแพทย์ อัครินทร์   นิมมำนนิตย์  

      ประธานคณะกรรมการด าเนินการหน่วยพฒันางานประจ าสู่งานวิจัย ผู้ชว่ยคณบดฝี่ายพัฒนาคุณภาพ  
           และผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง   
 

10.15-12.00 มุมมองของผูป้ระเมินคุณภาพโรงพยาบาลต่อผลลัพธ์ของการปฏบิัติของ APN  
  โดย  - อำจำรย์ เรวดี     ศิรินคร   

         หัวหน้าผูเ้ยีย่มส ารวจและที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
         -น.ต. หญิง เยำวมำลย์  เหลอืงอร่ำม  

        หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง รพ.สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทยท์หารเรือ และ 
              ผูเ้ยีย่มส ารวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) 
 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00-15.00 กรอบการปฏิบัตงิานและความก้าวหน้าของ APN   ในระบบการพยาบาลไทย 
  โดย  ดร.ธรีพร   สถริอังกูร 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจมาตรฐานและระบบการพยาบาล ส านักการพยาบาล  

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 

15.00 น. ปิดการประชุม 

 

--------------------------- 


