การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2558
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย)
---------------1. ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APN
2. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้ปฏิบตั ิการขั้นสูงในระดับวุฒิบัตรตามแนวทางใหม่ที่ดาเนินการโดยวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงที่มุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพพัฒนาสู่บทบาทการเป็นผู้นาในการปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง หรือเป็นผู้นา
ในระบบบริการพยาบาลและในระบบสุขภาพของไทย ซึ่งจะต้องมีสมรรถนะในการจัดทาโครงการบูรณาการการวิจัยกับการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ (Capstone Project) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโดยใช้ผลการวิจัย หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) และเป็นการบูรณาการการวิจยั กับการปรับปรุงการปฏิบัติทางคลินิก
โดยการแปลงผลงานวิจัยลงสู่การปฏิบัติ ดาเนินการจัดทานวัตกรรมทางคลินิก พัฒนารูปแบบและระบบใหม่ ๆ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทางที่ดขี ึ้น พร้อมทั้งจะต้องมีความสามารถในการนาเสนอผลงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการตลอดจนสื่ออื่นๆ อาทิ การนาเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมทางวิชาการของสมาคมฯ
ของวิทยาลัยฯ หรือ ในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และทีส่ าคัญคือต้องมีการตีพมิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการที่มี
Peer review หรือวารสารวิชาการที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือ ในวารสารนานาชาติได้
ผลการสารวจความคิดเห็นความต้องการพัฒนาตนเองของพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN) พบว่า มีความ
ต้องการพัฒนาเป็นลาดับแรกใน 2 หัวข้อ คือ การเขียนผลงานวิชาการ และ การทา Capstone Project ซึ่งอาจารย์
พยาบาล ผูส้ อนระดับบัณฑิตศึกษาในภาคปฏิบตั ิก็ควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการทาโครงการแบบนี้เช่นกัน
ดังนั้น เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดทาโครงการบูรณาการการวิจยั กับการปฏิบัติเพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
บริการพยาบาลในกลุม่ เป้าหมายและการเขียนผลงานวิชาการของพยาบาลผู้ปฏิบตั ิการขั้นสูงและอาจารย์พยาบาลที่เตรียม
เปิดหลักสูตร รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสอบหนังสืออนุมัติและการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทยกาหนด คณะกรรมการของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จึงได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2558 ในครั้งนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ APNs อาจารย์พยาบาล และพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททาง
การพยาบาล เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสาหรับการขอสอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้
1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาโครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการ (Capstone Project)
2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการทากรณีศึกษาและการเขียนรายงานกรณีศึกษาที่แสดงถึงการปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง
3) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินกิ ของอาจารย์พยาบาลร่วม และการทางาน
ร่วมกับแพทย์และพยาบาลในสถานบริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาหรับกลุม่ เป้าหมาย

-25. กิจกรรมของโครงการ
1) บรรยาย
2) การอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากประสบการณ์
6. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระหว่างวันพุธ – วันศุกร์ ที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
7. สถานทีจ่ ัดประชุม

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 400 คน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน วิทยากรและผูจ้ ัด 50 คน

9. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) พยาบาลวิชาชีพที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
2) ผู้เคยได้รับวุฒิบัตร APNs จากสภาการพยาบาล
3) อาจารย์พยาบาลทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทางการพยาบาล
4) นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา และ
5) พยาบาลผู้สนใจทั่วไป
10. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
1) สมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาชิกของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขั้นสูงแห่งประเทศไทย คนละ 3,000 บาท
2) อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่เป็นสมาชิกตามข้อ1) คนละ 3,600 บาท
3) นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหี นังสือรับรองจากหัวหน้าสาขา คนละ 2,500 บาท
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเตรียมความพร้อมในการขอสอบหนังสืออนุมัติในระบบใหม่
2) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
3) เกิดความร่วมมือกันระหว่างพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกกับอาจารย์พยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดย
ใช้ทักษะการพยาบาลขั้นสูง
12. ผู้เสนอโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร)
กรรมการฝ่ายวิชาการและวารสาร
13. ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์)
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
14. ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ในการประชุมครั้งที่ 3 /2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2558
โครงการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APN”
ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล – พิธีกรประจาวัน)
08.30-09.00
เวลา 09.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
เวลา 13.00-16.00
ลงทะเบียนและพิธีเปิดการประชุม
APN: ภารกิจในระบบสุขภาพยุคปฎิรูปประเทศไทย
APN: เส้นทางสู่การสอบหนังสืออนุมัติใน
พยาบาลและอาจารย์พยาบาล กับการสร้าง
โดย
โดย
ระบบใหม่
โดย
ผลงานจากการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงตาม
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
อาหารกลางวัน เกณฑ์การสอบหนังสืออนุมัติในระบบใหม่
-นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ นายก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและ
โดย
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคา – พิธีกรประจาวัน)
08.30-09.00
เวลา 09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
นาเสนอกรณีตัวอย่าง Capstone Projects
การเขียนรายงานกรณีศึกษาการปฏิบัติการ
นาเสนอ ตัวอย่างที่ดี ของกรณีศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
โดย APN ดารารัตน์ ดารงกุลชาติ
พยาบาลขั้นสูงและการเผยแพร่ผลงาน
โดย APN นันทพร พ่วงแก้ว
สาขาการพยาบาลเด็ก
ลงทะเบียน
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อฯ
โดย
APN ดร.นพรัตน์ ไชยชานิ
สาขาการพยาบาลจิตเวช
อาหารกลางวัน
APN สุพัตรา อุปนิสากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
APN จิภาภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
APN สุรีย์รัตน์ ธนากิจ
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (อาจารย์ สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ - พิธีกรประจาวัน)
08.30-09.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
เส้นทางสู่ความสาเร็จในการเตรียมและพัฒนาเพื่อขอสอบ
ก้าวต่อไปของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง และสมาคม APN กับการผลักดันเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APN
หนังสืออนุมัติ APN
โดย
โดย
ลงทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
APN ดร.ยุวดี
เกตสัมพันธ์
อาหารกลางวัน
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงฯ
APN อุบล
จ๋วงพานิช
- รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
APN สมพร
คาพรรณ์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล – ผู้ดาเนินรายการ)
ปิดการประชุม

