การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 2/2556
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
1. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างทักษะขั้นสูงสาหรับ APN
2. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สนับสนุนการสร้างความรู้ และนวัตกรรมสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติการพยาบาล
2) ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของผู้ปฏิบัติและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3) สนับสนุนการสอบวุ ฒิบัตร
เป็นผู้มีความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสาขาต่าง ๆ 4) สนับสนุนการพัฒนา
นโยบายสุขภาพเพื่อการมีสุขภาวะของประชาชนไทยและประชาคมโลก 5) เผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมของ
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระดับชาติและนานาชาติ 6) ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง และผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการพยาบาล 7) ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานของรัฐ ในการ
พัฒนาสุขภาพประชาชน และกิจการสาธารณประโยชน์ 8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือ และสร้างเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ และ 9) ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้ปฏิบัติและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสมาคม คือ สนับสนุนสมาชิก APN ให้
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเพื่อให้มีสมรรถนะในการทางาน และเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง APN ด้วยกัน ในปี 2556 นี้สมาคมได้จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 16
กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุมจานวน 460 คน ซึ่งประสบความสาเร็จ
ด้วยดียิ่ง คณะกรรมการอานวยการของสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติขั้นสูงของพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาทักษะการแปลงงานประจาไปสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
5. กิจกรรมของโครงการ
1. บรรยายและอภิปราย
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop for skill building)
3. การนาเสนอกรณีตัวอย่าง การแปลงงานประจาสู่ผลงานวิชาการ APN

-26. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
วันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2556
7. สถานที่จัดประชุม โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
8. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน ได้แก่
1. ผู้ได้รับวุฒิบัตร APN ในระบบเดิม
2. พยาบาลที่เตรียมตัวเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APN
3. อาจารย์พยาบาลที่เตรียมขอสอบหนังสืออนุมัติ APN
9. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
1. สมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) หรือ
สมาชิกของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
2. นักศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารทางการพยาบาล บุคคลทั่วไป

คนละ 3,000 บาท
คนละ 3,600 บาท

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ได้รับวุฒิบัตร APN ในระบบเดิม หรือพยาบาลที่เตรียมขอสอบหนังสืออนุมัติ APN ในระบบใหม่
ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในบทบาท APN ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้ได้รับวุฒิบัตร APN ในระบบเดิม หรือพยาบาลที่เตรียมขอสอบหนังสืออนุมัติ APN ในระบบใหม่
ได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการขอสอบหนังสืออนุมัติ
11. ผู้เสนอโครงการ
นางจุฬารัตน์ สุริยาทัย
กรรมการฝ่ายวิชาการและวารสาร
12. ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
13. วันที่ลงนามอนุมัติโครงการ

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

14. ได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

กาหนดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะขั้นสูงสาหรับ APN” 9 – 11 กันยายน 2556 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
ห้องย่อย
ห้อง 1 Skill Building on Capstone Project: การทาโครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
ทีมวิทยากร: รศ.ประคอง อินทรสมบัติ, รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย, รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี, รศ.ดร.วรรณภา ศรีธญ
ั รัตน์,
ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,และ ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้ประสานงานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ห้อง 2 Skill Building on Political Skill and Policy Formulation: กลยุทธ์การผลักดันเชิงนโยบาย
โดย ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย ผู้อานวยการสานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ทีมวิทยากร: ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์, ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ดร.นารีรัตน์ ผุดผ่อง,
คุณตวงทิพย์ ธีระวิทย์, คุณนธีรัตน์ ธรรมโรจน์
ผู้ประสานงานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ห้อง 3 Skill Building on Multidisciplinary Collaboration: กลยุทธ์การทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ และทีม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสานงานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ศิริพูล
ห้อง 4 Skill Building on Outcome Management and Evaluation : Clinical and Cost Outcomes
โดย ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ และ ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประสานงานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556
9.10-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556
9.10-12.00 น.
13.00-16.00 น.
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-4วันพุธที่ 11 กันยายน 2556

พิธีกร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์

09.00 – 10.15 น.
การแปลงงานประจาสู่บทความ
วิชาการสาหรับการเผยแพร่
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

10.15–10.30 น.

Break

10.30 – 12.15 น.
การนาเสนอกรณีตัวอย่าง
การแปลงงานประจาสู่ผลงาน
วิชาการ
โดย - APN ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
- APN จุฬารัตน์ สุริยาทัย
โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน

12.15-13.15

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

13.15 – 15.15 น.
แบ่งกลุ่มย่อยทางาน : การสร้างผลงานวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ใช้งานของ APN ในกลุ่ม)
วิทยากรกลุ่ม: รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี
รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
รศ.ประคอง
อินทรสมบัติ
ผศ.ดร.พิกุล
นันทชัยพันธ์
ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
ผศ.ดร.เรณู
พุกบุญมี

15.15-16.15 น.
การขอสอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาล
(APN) ในระบบใหม่
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

