สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมา์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานสมาคมฯเขำขอนแกงน คณะพยาบาลศาสำร์
มหาวิทยาลัยขอนแกงน อ.เมือง จ.ขอนแกงน 40000

ที่ สพฉ. 322 /2556
16 สิงหาคม 2556

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2556
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/อธิการบดี/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/ ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/
ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข/ผู้อานวยการโรงพยาบาลสงงเสริมสุขาาพำาบล/คณบดีคณะพยาบาลศาสำร์/
สาธารณสุขอาเาอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดโครงการฯ จานวน 1 ชุด
2. ใบแจ้งความจานงเข้ารงวมประชุมวิชาการฯ จานวน 1 ฉบับ

ด้ วยสมาคมพยาบาลแหง งประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ได้ กาหนดให้ มี การจั ด ประชุ ม วิช าการ สั ญ จร
ครั้ ง ที่ 3/2556 เรื่ อ ง การจั ด การการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคำิ ด เชื้ อ ในยุ ค เศรษฐกิ จ อาเซี ย น(Case management for People with
Infectious Disease in AEC Era) ในวั น ที่ 18 ำุ ล าคม 2556 เวลา 08.00-17.00 ณ ห้ อ งประชุ ม โรงพยาบาลนครพนม โดยมี
วัำถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ สามารถนาไปพัฒนาระบบการดูแล และ
พัฒนาบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อได้ พร้อมทั้งสามารถระบุบทบาทของพยาบาลที่ำ้องใช้ในประชาคมอาเซียน
ได้ แ กง การจั ด การรายกรณี (Nursing Case Management) การดู แ ลผู้ รับ บริก ารำง า งวั ฒ นธรรม (Trans-cultural Nursing) และ
การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีำงอการทางาน (Positive Practice Environment) รายละเอียดำามที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและบุคลกรสาธารณสุข สมัครและชาระคงาลงทะเบียนเข้ารงวมโครงการ
ประชุมวิชาการดังกลงาวฯ ได้ำั้งแำงบัดนี้เป็นำ้นไป จนถึงวันที่ 11 ำ.ค. 2556 โดยชาระคงาลงทะเบียน ำามรายละเอียดในโครงการฯ ที่แนบ
หรือดาวโหลดได้ที่ http://www.natne.or.th อนึ่ง ผู้เข้ารงวมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกคงาลงทะเบียนและ
คงาใช้จงายำงาง ๆ ได้ำามระเบียบของทางราชการจากำ้นสังกัด และสามารถเข้ารงวมประชุมได้โดยไมงถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัำิจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว สาหรับหนงวยคะแนนการศึกษาำงอเนื่องสาขาพยาบาลศาสำร์ อยูงในระหวงางดาเนินการ จากสาาการพยาบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้ารงวมประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร. สมจิำ แดนสีแก้ว)
สานักงานสมาคมพยาบาลฯาาคำะวันออกเฉียงเหนือ
คณะพยาบาลศาสำร์มหาวิทยาลัยขอนแกงน 40002
เวปไซำ์:http://www.natne.or.th/
โทรศัพท์ 080-8952065
email: natned01@gmail.com,

นายกสมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2556
เรื่อง การจัดการการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อในยุคเศรษฐกิจอาเซียน
(Case management for People with Infectious Disease in AEC Era)
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพนม
ผู้รับผิดขอบ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ ประธานฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่รับชอบ

สมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ

หลักการและเหตุผล
“ประชาคมอาเซียน” มีเป้าหมายเพื่อการรวมำัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีอานาจในการำงอรอง รวมทั้ง
กระำุ้นให้เกิดการแขงงขันระหวงางประเทศของอาเซียนในทุกด้าน ให้สมาชิกมีความสามารถรับมือกับปัญหาใหมง ในระดับโลกที่
สงงผลกระทบมาถึงาูมิาาคอาเซียน เชงน าาวะโลกร้อน หรือ การกงอการร้าย ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียน จึงเป็นการ
รวมำัวกันสูง “ครอบครัวเดียวกัน” ให้เกิดความเข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดาัย มีชีวิำความเป็นอยูงที่ดี
และมีความผาสุกอยงางเทงาเทียม
ปัญหาการเจ็บป่วยเป็นปัญหาที่ประชาคมอาเซียนำ้องรงวมกันปกป้องสมาชิกให้ปลอดาัย ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิด
โรคำิดเชื้อ โรคำิดำงออุบัำิใหมงอุบัำิซ้ามีเพิ่มขึ้น และประกอบกับโลกยุคโลกาาิวัฒน์ซึ่งเป็นปัจจัยทาให้การแพรงระบาดของโรค
เป็นไปอยงางรวดเร็วและกว้างขวาง กงอให้เกิดผลกระทบรุนแรงำงอระบบสาธารณสุข รวมถึงเศรษฐกิจ การทงองเที่ยว และการ
ลงทุนในประเทศอีกด้วย
โรคำิดเชื้อที่กาลังเป็นปัญหาสาคัญของประเทศในขณะนี้ โดยเฉพาะโรคำิดำงอที่เกิดจากเชื้อใหมง (New infectious
diseases) โรคำิดำงอที่พบในพื้นที่ใหมง (New geographical areas) โรคำิดำงออุบัำิซ้า (Re-emerging infectious diseases)
เชื้อกงอโรคที่ดื้อำงอยาำ้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) และเหำุการณ์จงใจกระทาของมนุษย์ด้วยสารชีวะโดย
มีโรคำิดำงออุบัำิใหมงที่สาคัญ 5 โรค ได้แกง โรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญง โรคลีเจียนแนร์ และ โรคเมลิออยโด
สิส ประเทศไทยจึงมีความจาเป็นที่จะำ้องสร้างศักยาาพ ระบบ และเครื่องมือป้องกัน ควบคุมโรคำิดำงอรวมทั้งเำรียมความ
พร้อมำอบโำ้โรคำิดำงออยงางมีประสิทธิาาพ ซึ่งจะชงวยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
พยาบาลเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่ มี ข อำกลงยอมรั บ รวมสาขาวิ ช าชี พ การพยาบาลของอาเซี ย น (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Nursing Services, MRA) โดยมีหลั กการ คือ เปิดให้พยาบาลที่มีคุณ สมบัำิำามที่กาหนด
สามารถจดทะเบี ย น หรื อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าำประกอบวิช าชี พ การพยาบาลในประเทศอาเซี ย นอื่ น ได้ โดยำ้ อ งปฏิ บั ำิ ำ าม
กฎระเบียบาายในของประเทศนั้นๆ ดังนั้น การเำรียมความพร้อมของพยาบาลในการทางานในอาเซียนจึงเป็นเรื่องสาคัญ
สมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความประสงค์ที่จะเำรียมพยาบาลเพื่อทางาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการดูแลสาหรับผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ ทั้งนี้มีจุดมุงงหมายเฉพาะ
เพื่อให้พยาบาลเข้าใจรูปแบบการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ สามารถพัฒนาบทบาทการจัดการรายกรณี และมีเวทีเรียนรู้
จากประสบการณ์การดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ ำลอดจนการนาความรู้ด้านวัฒนธรรมมาใช้ในการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรค
ำิดเชื้อได้ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการรวมพลังพัฒ นาวิชาชีพพยาบาล รวมทั้ง การรงวมกันสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีำงอการ
ทางาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อให้พยาบาลเข้าใจรูปแบบการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ สามารถนาไปพัฒนาระบบการดูแล และพัฒนา
บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อได้
2) เพื่อให้พยาบาลเข้าใจและระบุบทบาทของพยาบาลที่ำ้องใช้ในประชาคมอาเซียน ได้แกง การจัดการรายกรณี
(Nursing Case Management) การดูแลผู้รับบริการำงางวัฒนธรรม (Trans-cultural Nursing) และการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม
ที่ดีำงอการทางาน (Positive Practice Environment)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ประสานงานพยาบาล และองค์กร
วิชาชีพพยาบาล เพื่อพัฒนาการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ
2) มีเวทีรวมพลังพยาบาลเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และรงวมกาหนดแนวทางการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีำงอการ
ทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขาาพ และผู้สนใจ จานวน 200 คน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) บรรยาย
2) อาิปรายกลุงม
3) นาเสนอ Best Practice
4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รงวมประชุม
5) การซักถาม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) ผู้เข้ารงวมประชุมมีความเข้าใจรูปแบบการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ ร้อยละ 80
2) ผู้เข้ารงวมประชุมเข้าใจระบบการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ ร้อยละ 80
3) ผู้เข้ารงวมประชุมเข้าใจบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ ร้อยละ 80
4) ผู้เข้ารงวมประชุมเข้าใจบทบาทพยาบาลด้านการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ ร้อยละ 80
5) ผู้เข้ารงวมประชุมเข้าใจบทบาทพยาบาลด้านการจัดการเชิงวัฒนธรรมในการดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อ ร้อยละ 80
6) ผู้เข้ารงวมประชุมเข้าใจบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีำงอการทางานของพยาบาลร้อยละ 80
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพนม
ระยะเวลา 1 วัน วันศุกร์ ที่ 18 ำุลาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น.

การประเมินผลโครงการ
1) สารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารงวมประชุมำงอการดาเนินโครงการ
2) ประเมินความสาเร็จของโครงการำามำัวชี้วัด

ลงชื่อ ................................. ผูเ้ สนอโครงการ
(ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์)
ประธานฝ่ายวิชาการ
กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ .....10....เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
ลงชื่อ ................................. ผู้อนุมัำโิ ครงการ
(รศ.ดร.สมจิำ แดนสีแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ....10.....เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
กาหนดการ
โครงการประชุมวิชาการสัญจร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
เรื่อง การจัดการการเจ็บป่วยด้วยโรคำิดเชื้อในยุคเศรษฐกิจอาเซียน
(Case management for People with Infectious Disease in AEC Era)
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพนม วันที่ 18 ตุลาคม 2556
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
ประธาน: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครพนม
กลง า วำ้ อ นรั บ : ผู้ อ านวยการและหั ว หน้ า พยาบาล
เปิดการประชุม
08.30 -09.00 น.
โรงพยาบาลนครพนม
กลงาวรายงาน:นายกสมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ
สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ดร.สมจิำ แดนสีแก้ว
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังพยาบาล พลัง
09.00 -09.30 น.
นายกสมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ
วิชาชีพ
สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ
บรรยาย เรื่อง ระบาดวิทยาโรคำิดเชื้อ และ
ดร.เกสร แถวโนนงิ้ว นักวิชาการ สานักงานควบคุมโรค
09.30-10.30 น. กฎอนามัยระหวงางประเทศ ในยุคเศรษฐกิจ
เขำ 6 ขอนแกงน
อาเซียน
การจัดการโรคำิดำงอเรื้อรัง (Case
ดร.นฤมล สิงห์ดง
10.30 -12.00 น. management for chronic infectious สานักวิชาพยาบาลศาสำร์
disease: TB/ AIDS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับประทานอาหารกลางวัน
Luncheon Talk
ระบบการจัดการ เพื่อควบคุมการ
13.00 - 14.00 น.
แพรงกระจายเชื้อในโรงพยาบาล
บรรยาย เรื่อง บทบาทพยาบาลในการ
14.00 – 15.00 จัดการโรคอุบัำิซ้า Case management
for Re-emerging disease
บรรยาย เรื่อง การจัดการควบคุมโรคติดต่อใน
15.00-16.00 น.
12.00 - 13.00 น.

สถานการณ์ภยั พิบตั ิ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณชูวัฒนา ชาระ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนครพนม
คุณกังสดาล สุวรรณรงค์ นักวิชาการ สานักงานควบคุม
โรคเขำ 6 ขอนแกงน
คุณทิพย์สุดา หริาูสวัสดิ์
พยาบาลชานาญการ โรงพยาบาลธาำุพนม

บรรยาย เรื่อง Positive Practice
คุณปิยนุช บุญกอง
Environment: Nurse Challenges in
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร
AEC for wellness among health
รศ.ดร.สมจิำ แดนสีแก้ว
16.00-17.00 น. worker and their patients การสร้าง
นายกสมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ
เสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีำงอการทางาน: ความท้า สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ
ทายเพื่อสุขาาพของบุคลากรสุขาาพและ
ผู้ป่วยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หลักสูตรนี้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 6.5 หน่วย
ใบแจ้งความจานงโครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2556
เรื่อง การจัดการการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อในยุคเศรษฐกิจอาเซียน
(Case management for People with Infectious Disease in AEC Era)
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพนม
1. ชื่อหน่วยงาน.............................................อาเภอ..............................................จังหวัด........................................
2. โทรศัพท์ที่ทางาน.........................................มือถือ................................................ โทรสาร………………………….
E-mail address………………………………………………………..…………………….
3. รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม
เลขที่ใบประกอบ
เลขที่สมาคม
ลาดับ
อนุญาตวิชาชีพ
พยาบาล

คานาหน้า

ชื่อ

สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
4. กาหนดการสมัคร: ได้ำั้งแำงบดั นี้เป็นำ้นไป จนถึงวันที่ 11 ำ.ค. 2556
5. อัตราค่าลงทะเบียน:
5.1 สาหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงงประเทศไทยฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 300 บาท

จานวนเงิน

5.2 สาหรับผู้ทไี่ มงเป็นสมาชิกสมาคมฯ จานวน 400 บาท
หมายเหตุ : ไมงรับลงทะเบียนหน้างาน
6. การสมัคร
6.1 สมัครได้ที่สมาคมพยาบาลฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสำร์ มหาวิทยาลัยขอนแกงน
6.2 สมัครโดยสงงรายชื่อผู้เข้ารงวมประชุมำามแบบฟอร์มข้างำ้นนี้(เขียนชื่อให้ชัดเจนและถูกำ้อง) พร้อมแนบสาเนาบัำรประจาำัว
ประชาชน สงงทางอีเมลล์ natned01@gmail.com
7. การชาระค่าลงทะเบียน: ำั้งแำงบัดนี้จนถึง 11 ำ.ค. 2556 โดยสามารถเลือกได้ 2 ชงองทาง คือ
ชาระเงินสดได้ที่ สานักงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาาาคำะวันออกเฉียงเหนือ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสำร์
มหาวิทยาลัยขอนแกงน ำามวัน เวลา ราชการ
ทางธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกงน ชื่อบัญชี นางทองสมัย ยุรชัย และ
นส. ปราณี แสดคง เลขที่บัญชี 981-5-40645-0 (กรุณาสงงสาเนาใบโอน สแกน/ ถงายรูป สงงทางอีเมล์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)
*ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี*
8. ผู้ทแี่ จ้งความจานงเข้ารงวมประชุมกรุณานาบัำรสาาการพยาบาลมาในวันประชุมด้วย เพื่อสแกนรับหนงวยคะแนนจากสาาการพยาบาล
ชื่อ................................................................ ผู้ขอสมัคร
(...............................................................)
วันที่…………..…เดือน……………..…พ.ศ……………..

