การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 2/2557
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
-----------------------1. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร
(Capstone Project: All in one)
2. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงในระดับวุฒิบัตรตามแนวทางใหม่ ที่ดาเนินการโดย
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง ที่มุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพพัฒนาสู่บทบาทการเป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หรือ เป็นผู้นาในระบบบริการพยาบาลและในระบบสุขภาพของไทย ซึ่งจะต้องมี
สมรรถนะในการจัดทาโครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ (Capstone
Project) โดยการแปลงผลงานวิจัยลงสู่การปฏิบัติ การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์งานวิจัยใน
การตัดสินใจ การดาเนินการจัดทานวัตกรรมทางคลินิก พัฒนารูปแบบและระบบใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติในทางที่ดีขึ้น โดยต้องสามารถแสดงผลงานในฐานะหัวหน้าโครงการนวัตกรรมการพยาบาลที่ใช้
ความรู้เชิงประจักษ์ ในกลุ่มประชากรที่รับผิดชอบได้ พร้อมทั้งจะต้องมีความสามารถในการนาเสนอผลด้วย
วิธีการต่างๆ อาทิ การนาเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมทางวิชาการของสมาคมฯ ของวิทยาลัยฯ หรือ ในการ
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และที่สาคัญคือ ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่มี Peer review
หรือวารสารวิชาการที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือ ในวารสารนานาชาติได้
จากผลการสารวจความคิดเห็นความต้องการพัฒนาตนเองของพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN) ถึง
ความต้องการในการเข้าร่วมประชุมวิชาการของพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง พบสอดคล้องกันว่า พยาบาลผู้
ปฏิบัติการขั้นสูง มีความต้องการพัฒนาเป็นลาดับแรกใน 2 หัวข้อ คือ 1) การเขียนผลงานวิชาการจากงานของ
APN และ 2) Capstone Project: การทาโครงการที่มุ่งสู่ผลลัพธ์/การทาโครงการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อให้มีความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดทาโครงการ และ พัฒนาคุณภาพระบบการพยาบาลในกลุ่มเป้าหมาย
และการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสอบหนังสืออนุมัติ และให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเสริมทักษะในด้านที่ต้องการอย่าง

ครอบคลุมและครบวงจรได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 จึงได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่
2/2557 ในครั้งนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทาโครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
(Capstone Project)
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเขียนบทความหรือรายงานผลงานโครงการบูรณาการการวิจัยกับการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือในวารสารนานาชาติได้
5. กิจกรรมของโครงการ
1. บรรยายและอภิปราย
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop for skill building)
6. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระหว่างวันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2557
7. สถานที่จัดประชุม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
8. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 450 คน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน วิทยากรและผู้จัด 50 คน
9. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ได้รับวุฒิบัตร APN ในระบบเดิม และผู้ที่เตรียมขอสอบหนังสืออนุมัติ APN ในระบบใหม่ และ
2) มีผลงานโครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) มีบทความหรือรายงานผลงานโครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
หรือที่เกี่ยวข้อง
10. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
1) สมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาชิกของวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย คนละ 3,000 บาท
2) อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่เป็นสมาชิกตามข้อ 1)
คนละ 3,600 บาท
2) นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท เอก ที่มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสาขา คนละ 2,500 บาท
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพร้อมในการขอสอบหนังสืออนุมัติ ในระบบใหม่
2) ผู้ได้รับวุฒิบัตร APN ในระบบเดิม หรือพยาบาลที่เตรียมขอสอบหนังสืออนุมัติ APN ในระบบใหม่
ได้แนวทางในการจัดทาโครงการ Capstone Project (การเขียนโครงการ การดาเนินการ
โครงการ และการประเมินผลโครงการ)
3) ผู้ได้รับวุฒิบัตร APN ในระบบเดิม หรือพยาบาลที่เตรียมขอสอบหนังสืออนุมัติ APN ในระบบใหม่
ได้แนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (ร่างบทความวิชาการ/วิจัย/กรณีศึกษา/โครงการพัฒนาคุณภาพ/อื่นๆ)
12. ผู้เสนอโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์)
กรรมการฝ่ายวิชาการและวารสาร
13. ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี)
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
14. วันที่ลงนามอนุมัติโครงการ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
15. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
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สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย)
กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร (Capstone Project: All in one)
ระหว่างวันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (โครงการพัฒนาคุณภาพบริการที่ดาเนินการโดย APN)
เวลา 8.30-9.00 น เวลา 9.00-12.00 น.
เวลา 12-13 น.
ลงทะเบียนและ
บรรยาย โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติ
พิธีเปิดการประชุม
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร
(Capstone Project: All in one)
อาหารกลางวัน
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (การผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่ผลงานของ APN)
เวลา 8.30-9.00 น เวลา 9.00-12.00 น.
เวลา 12-13 น.
ลงทะเบียน
การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
(กรณีตัวอย่าง)
อาหารกลางวัน
โดย บรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล
รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
วันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ( APN ในอนาคต)
เวลา 8.30-9.00 น เวลา 9.00-12.00 น.
เวลา 12-13 น.
ลงทะเบียน
บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้น
อาหารกลางวัน
สูงในศตวรรษที่ 21

เวลา 13.00-15.00 น.
นาเสนอ กรณีตัวอย่าง Capstone Project
โดย APNs
โครงการพัฒนานวตกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพ/บริการ/ระบบ
โครงการพัฒนา/ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการวิจัย/ประเมินผลลัพธ์

เวลา 15.00-16.30 น.
การเขียนข้อเสนอโครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร (Capstone
Project Proposal)

เวลา 13.00-15.00 น.
การผลิตบทความวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่
จากงานประจาของผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง

เวลา 15.00-16.30 น.
การเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ และบทความงานวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ สาหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

เวลา 13.00-15.00 น.
ทิศทางการพัฒนาเข้าสู่บทบาทพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการขั้นสูง ระบบใหม่

เวลา 15.00-16.00 น.
พิธีปิดการประชุม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) (เฉพาะสมาชิกสมาคม)
4

