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โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2560
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”
(Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หลักการและเหตุผล
จากการประกาศนโยบายประเทศเป็น “Thailand 4.0” ทาให้กระทรวงต่างๆมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
และหน่วยงานสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีการปรับกลยุทธ์และกาหนดเป้าหมายแผนงาน
โครงการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนสู่ “Thailand 4.0”
พยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความสาคัญในระบบสุขภาพ ซึง่ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงและพร้อมในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและวิชาชีพสู่ยคุ “Thailand 4.0” รวมทั้งการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพที่มีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจรวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มุ่งสู่
เป้าหมายสุดท้าย คือ ประชาชนสุขภาพดี สามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จาเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึง่ ล้วนท้าทายบทบาทของพยาบาลในแต่ละระดับในสถาน
บริการพยาบาลระดับต่างๆจึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการพยาบาลในการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลสู“่ Thailand 4.0” สามารถ
บรรลุเป้าหมายนโยบายของประเทศสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการในเรื่องนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้พยาบาล
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และการจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาผลงานเพื่อนาเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้พยาบาลผู้ร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการพยาบาลและนโยบาย “Thailand 4.0”
2.2 เพื่อให้พยาบาลผู้ร่วมประชุมเข้าใจบทบาทของพยาบาลในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู“่ Thailand 4.0”
2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ประกวดผลงานวิชาการของสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
2.4 เพื่อจัดประชุมสามัญประจาปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.5 เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
2.6 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พพี่ ยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บุคลากรทางการสาธารณสุข จานวน 500 คน
นักศึกษาพยาบาล จานวน 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 2 วัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม ที่ 1 การประชุมวิชาการ
กิจกรรม ที่ 2 แสดงมุทิตาจิต
สถานที่: ณ โรงแรมลายทอง อ. เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน: พยาบาลวิชาชีพ คนละ 2,500 บาท
นักศึกษาพยาบาล คนละ 500 บาท

2

การประเมินผล: จากการสังเกตและแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมหลังสิน้ สุดการประชุม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
8.1 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิรูประบบบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนวิชาชีพการ
พยาบาลสู่ Thailand4.0
8.2 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิขาการ/งานวิจัย งานนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
8.3 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีในการนาเสนอผลงานวิชาการและ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิชาการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพและงานวิจัยด้านสุขภาพ หรือ นวัตกรรมทางการพยาบาลต่าง ๆ
8.4 บุคลากรทางการพยาบาลได้รับทราบข่าวสารของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

………………………………………………………ผู้เขียนโครงการ
( ดร. สุเพียร โภคทิพย์)
ประธานร่วมฝ่ายวิจัย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี

…………………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสุชาดา เสตพันธ์)
อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี

…………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล)
ประธานฝ่ายวิชาการ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

..………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชยั )
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กาหนดการ โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2560
“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”
(Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
18.00 – 20.00น. ประชุมสามัญประจาปี แถลงผลงานและแผนการดาเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางกมลวรรณ รวยสูงเนิน
เลขาธิการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
08.00 - 08.30น.
08.30 – 08.45น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม: โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กล่าวรายงาน : โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

08.45 – 09.30น.

มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บันทึกภาพความทรงจา

09.30 – 12.00น.

Positive Environment to Enhance Nurse Engagement
โดย ดร. ยุวดี เกตุสัมพันธ์

10.30 – 10.45น.
12.00 - 13.00น.
13.0-17.00 น.

รับประทานอาหารว่าง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล/ผลงานวิจัย
Oral presentation 1 : R2R /EBP/CNPG ( 3 ห้องๆละไม่เกิน 8 เรื่อง = 24 เรื่อง)
กลุ่มที่ 1.1 : Nursing research/R2R In Acute care
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
กลุ่มที่ 1.2 Nursing research /R2R In Chronic care
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตขอนแก่น
กลุ่มที่ 1.3 : EBP/CNPG
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตนครราชสีมา
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13.00 – 17.00น.

นาเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล/ผลงานวิจัย (ต่อ)
Poster presentation : CQI/Innovation (8 ห้อง ห้องพยาบาล 6 ห้องๆละไม่เกิน 10 เรื่อง รวม 60 เรื่อง
และห้องนักศึกษาพยาบาล 2 ห้องๆละ10 เรื่อง รวม 20 เรื่อง รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 80 เรื่อง )
ห้องที่ 1 CQI/Innovation in Tertiary care nursing
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตอุบล
ห้องที่ 2 CQI/Innovation in Tertiary care nursing
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตนครราชสีมา
ห้องที่ 3 CQI/Innovation in Secondary care nursing
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตนครราชสีมา
ห้องที่ 4 CQI/Innovation in Secondary care nursing
ประธาน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
กรรมการ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
เลขานุการ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
ห้องที่ 5 CQI/Innovation in Primary care nursing
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตนครราชสีมา
ห้องที่ 6 CQI/Innovation in Primary care nursing
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตอุบล
ห้องที่ 7 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตขอนแก่น
ห้องที่ 8 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตขอนแก่น
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตอุบล
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตนครราชสีมา
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18.00 – 22.00น.

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2560
08.00 – 12.00น.

Panel discussion : Nursing Compassion เอื้ออาทรและเป็นผู้ให้คือหัวใจของพยาบาล
วิทยากรโดย
ผศ. ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. นุสรา ประเสริฐศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ดร. ชลิยา วามะลุน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
อ. นพภา พันธ์เพ็ง อาจารย์และนักจัดรายการวิทยุ จังหวัดอุบลราชธานี
อ. บันเทิง พลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพรพ.สต ดงฮองแห่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
ผู้ดาเนินการอภิปราย อ. รจนา วรวิทย์ศรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี อุดรธานี

10.45 – 11.00น
13.00 – 15.00น.

พักรับประทานอาหารว่าง
แถลงผลงานและแผนการดาเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มอบรางวัลผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ดีเด่น
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีปิด และถ่ายรูปบันทึกความทรงจา

15.00-16.00 น

