ผู้เข้าร่วมประชุม
วิสัญญีพยาบาลทั่วประเทศ จานวน 600 คน

ค่าลงทะเบียนและการสมัคร
ค่าลงทะเบียน 2500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ
เริ่มรับลงทะเบียนวันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
หรือจานวนผู้สมัครครบ 600 คน
ขั้นตอนการสมัคร
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://anesnurse.thaijobjob.com
จากนั้นเลือก "ใบสมัครออนไลน์"
2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]
3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบฟอร์ม
ใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วน
และถูกต้องก่อนที่จะส่งใบสมัคร โดยเฉพาะเลขใบประกอบวิชาชีพ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง สถานที่ทางาน
กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม[ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบ
จะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สาหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่
อีกครั้ง)
4. หลังจาก กดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] แล้ว จะปรากฏดังนี้ ข้อความ
ตอบรับว่า [ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว] ระบบจะ
กาหนดแบบฟอร์มชาระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
ธนาคาร พิมพ์แบบฟอร์มชาระเงินค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารและนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 11
พฤษภาคม 2561 ในเวลาทาการของธนาคาร
ข้อควรระวัง
ผู้สมัครที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อและลาดับที่ในการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
30 พฤษภาคม 2561 ที่

https://anesnurse.thaijobjob.com/ เพื่อความสะดวกของท่าน
กรุณานาลาดับที่การสมัครของท่านติดต่อในวันลงทะเบียนเข้าประชุม
หากมีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อ
call center 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น.

ท่านสามารถเข้าไปดูและ download เอกสารได้ที่
http://www.nurseanesth.org แล้วคลิกที่ ประชุมวิชาการ

ขอสงวนสิทธิ์ ปิดรับลงทะเบียน หากมีผู้เข้าประชุมเต็ม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสมพร คาพรรณ์ ประธานชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0894892126
E-mail : somphorn2554@hotmail.com
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

การประชุมวิชาการ
ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17

CNEU.....................................หน่วยกิต

“Transformation to
Smart Nurse Anesthetist”
วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมปริน๊ ซ์ พาเลซ

หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙เห็นชอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้เป็นกรอบในการผลักดัน
ให้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิด ใน
การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิตการค้าการบริการและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน อันจะนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน
ของประเทศไทย ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐
– ๒๕๗๙) ถูกถ่ายทอดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ใน ๖ยุทธศาสตร์และนาไปสู่แผนปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
มาสนับสนุนการปฏิรูป (๑) ระบบสาธารณสุขสถานบริการและ
สถานพยาบาลภาครัฐ ในการพัฒนากระบวนการทางาน และการ
บริหารจัดการ (๒) บุคลากรในระบบสุขภาพใช้สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ ผู้บริหารนามาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (๓) ใช้
ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างหน่วยบริการระดับต่างๆ (๔) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ นามาสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพได้จริง
และ(๕) มีกลไกอภิบาล บูรณาการ ตลอดจนการผลิตและพัฒนา
กาลังคนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับแผนปฏิรูปฉบับดังกล่าวเพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สู่ความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน งานบริการพยาบาลวิสัญญีซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ
ระบบสุขภาพ จาต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสนองต่อนโยบาย
ดังกล่าว ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทยในฐานะ ศูนย์รวม
ของพยาบาลวิสัญญี มีพันธกิจในการสนับสนุนด้านวิชาการพยาบาล
วิสัญญีให้กับสมาชิก ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ มาสนับสนุนพัฒนา
กระบวน การทางานและระบบบริหารจัดการ ดังนั้นชมรมวิสัญญี
พยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองการพยาบาล สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล จึงได้จัดการ
ประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสุขภาพมาใช้สนับสนุนพัฒนากระบวนการทางานและ
บริหารจัดการในงานบริการพยาบาลวิสัญญีให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพไป
ประยุกต์ใช้พัฒนากระบวนการทางานและบริหารจัดการในงานบริการ
พยาบาลวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสุขภาพในงานการพยาบาลวิสัญญี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพในงานการพยาบาลวิสัญญีระหว่าง
เพื่อนร่วมวิชาชีพในแต่ละหน่วยงาน
๓. เพิ่มสมรรถนะของวิสัญญีพยาบาลและคุณภาพการให้บริการวิสัญญีใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ

กาหนดการประชุม
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
เวลา 07:30 – 08:30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08:30 – 09:30 น. พิธีเปิดและปาฐกถาเรื่อง Transformation to
smart nurse anesthetist ในเชิงนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 09:30 – 10:00 น. บทบาทของกองการพยาบาลกับความก้าวหน้า
ของวิสัญญีพยาบาล
โดย ดร.กาญจนา จันทร์ไทย
ผู้อานวยการกองการพยาบาล
เวลา 10:00 – 10:15 น. Poster presentation
เวลา 10:15 – 11:15 น. ทิศทางการพัฒนางานวิสัญญีพยาบาล
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
รองผู้อานวยการกองการพยาบาล
เวลา 11:15 – 12:00 น. “Low Flow Technique & Optimizing
Perioperative Management”
โดย รศ.นพ.เทพกร สาธิตการมณี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 – 14:30 น.

Perioperative 2 P safety
โดย ผศ.นพ.กาธร ตันติวิทยาทันต์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เวลา 14:30 – 17:00 น. Smart IT ในงานวิสัญญี
โดย พว.สมจิตร ดวงแข
โรงพยาบาลราชวิถี
พว.นุชรา
ดิลกรัตนพิจิตร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
พว.สิริญญา
นรัจฉริยางกูล
สถาบันปราสาทวิทยา
ผู้ดาเนินการอภิปราย
น.ต.บรม
วงษ์จันทเจริญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
เวลา 07:30 – 08:30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08:30 – 09:30 น. The role of nursing association of
Thailand
โดย พว.สมพร
คาพรรณ์
ประธานชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
เวลา 09:30 – 11:00 น. Best practice in anesthesia / นาเสนอ
ผลงานวิชาการ
เวลา 11:00 - 12:00 น. Role of nurse anesthetist and pain
management in one day surgery
โดย พ.ญ.กาญจนา รักษากุล
โรงพยาบาลราชวิถี
เวลา 12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13:00 - 14:30 น. How to manage for One day surgery
โดย พว.ดวงกมล คล่องวิชา
โรงพยาบาลพระพุทธชินราช
พว.จินดรุณี
รักแคว้น
โรงพยาบาลราชบุรี
พว.ศรีวิไล
วิลัยศรี
โรงพยาบาลยโสธร
ผู้ดาเนินการอภิปราย
พว.นัสชาภัฒน์
อมริตชาติ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เวลา 14:30 - 16:30 น. Smart nurse to APNA
โดย พว.นิ่มนวล
มันตราภรณ์
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบความรู้ความชานาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อรับวุฒิบัตร
ในสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับ
ความรู้สึก

