โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2559
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
ร่วมกับ
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
----------------1. ชื่อโครงการ “Evidence Based Practice: Research Development for APN”
2. ผู้รับผิดชอบ คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลต่าง ๆ จาเป็นต้องประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ และกระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหา
เพื่อพัฒนางานประจาหรือการพยาบาลที่เป็นเลิศ สร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีและมีมาตรฐานทางการ
พยาบาล ส่งผลให้ สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการทางานของ
ทีมสุขภาพ ทั้งด้านการศึกษา การบริหาร และการบริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ APN ควร
ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่
ต้องการพัฒนางานประจา อันจะทาให้ผลงานนั้นได้รับความเชื่อถือ และสามารถขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงาน
อื่นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
(ประเทศไทย) เห็นความสาคัญของการพัฒนาและการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย APN ที่จะช่วยพัฒนาการพยาบาล
สู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2559 ในหัวข้อเรื่อง “Evidence Based
Practice: Research Development for APN” นี้ขึ้น เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ และ
พัฒนางานวิจัยระหว่าง APN ผู้บริหาร คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาองค์ความรู้ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในการดูแล
ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
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4. วัตถุประสงค์ หลังสิ้นสุดการประชุมวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
4.1 เลือกปัญหาทางคลินิกในการทาวิจัยหรือเขียนบทความทางวิชาการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การพยาบาลได้
4.2 ทาวิจัยทางคลินิก และเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ได้
4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาวิจัย และเขียนบทความทางวิชาการได้
5. กิจกรรมของโครงการ
1) การบรรยาย
2) การอภิปรายกลุ่มย่อย
6. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559
7. สถานที่จัดประชุม

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 300 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม 280 คน วิทยากร และ
ผู้จัด 20 คน
9. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากสภาการพยาบาล
2) อาจารย์พยาบาล
3) นักศึกษาพยาบาล ระดับบัณฑิตศึกษา
4) ผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจทั่วไป
10. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
1) สมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาชิกของวิทยาลัย
พยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย คนละ 3,000 บาท
2) อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ไม่เป็นสมาชิกตาม
ข้อ 1) คนละ 3,600 บาท
3) ผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตร หรือนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีหนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษา คนละ 2,500 บาท
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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1) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ในการพัฒนา
งานวิจัยของตนต่อไป
2) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพงานประจา
3) ผู้เข้าร่วมประชุมนาความรู้ที่ได้ไปขยายผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล
12. ผู้เสนอโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์
เลขาธิการคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
กรรมการฝ่ายวิชาการและวารสารสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
13. ผู้อนุมัติโครงการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี)
ประธานผูบ้ ริหารวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
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(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ)์
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
(ประเทศไทย)
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2559
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
เรื่อง “Evidence Based Practice: Research Development for APN”
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร
------------วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
เวลา
รายการ
08.00–08.30 น.

08.30–10.15 น.

10.15-10.45 น.
10.45-11.00 น.
11.00-12.00 น.

12.00–13.00 น.
13.00–14.15 น.
14.15–14.30 น.
14.30–16.30 น.

ลงทะเบียน
-พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และ เปิดประชุมวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ประธานวิทยาลัยฯ
-ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
พิธีเปิด Poster presentation
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
พักรับประทานอาหารว่าง
How to formulate research question from practice, and how to select phenomena
to explore?
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Research design for clinical nursing research.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ
พักรับประทานอาหารว่าง
การวิจัยแบบ R2R
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
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วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
พิธีกร: อ. ดร. สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์
เวลา
08.30–09.30 น.
09.30–10.15 น.
10.15-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00–13.00 น.
13.00–14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.
16.00-17.00 น

รายการ
How to utilize good evidence based practice to R2R?
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์
การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางคลินิก
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
พักรับประทานอาหารว่าง
การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และปัญหาที่พบบ่อย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
1. การกาหนดหัวข้อการวิจัยทางคลินิก (ห้องเพชรชมพู ชั้น 3)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
ยูนิพันธุ์*
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา
รองศาสตราจารย์ ดร. ประณีต ส่งวัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข
ศิริพูล
2. การเขียนโครงการวิจัยทางคลินิก
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล
พรพิบูลย์* (ห้องแกรนด์บอลรูม 1)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา
ปริสัญญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ
ชูนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิดา
ปรีชาวงษ์
3. การเขียนบทความและรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ (ห้องแกรนด์บอลรูม 2)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล*
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์
พิเชียรเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา
ศรีธัญรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโรบล
กนกสุนทรรัตน์
* จัดทาใบงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมและบรรยายแนวคิดในประเด็นของแต่ละกลุ่มย่อย
พักรับประทานอาหารว่าง
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างสรรงานวิจัย (ต่อ)
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
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วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
พิธีกร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
เวลา

รายการ

10.30-10.45 น.

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างสรรงานวิจัย (ต่อ)
โดย ให้กลุ่มที่ 1 จากห้องเพชรชมพู เลือกเข้ากลุ่มดังนี้
-เลือกเข้ากลุ่มที่ 2 ห้องแกรนด์บอลรูม 1
-เลือกเข้ากลุ่มที่ 3 ห้องแกรนด์บอลรูม 2
พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างสรรงานวิจัย (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างสรรงานวิจัย (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์การสร้างสรรงานวิจัย (ห้องแกรนด์บอลรูม)
โดย 1. APN ดวงมณี วิยะทัศน์ เรื่อง: ผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ต่อการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพในผูป้ ว่ ยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดได้ ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. APN สุกมล วงศ์คูณ เรื่อง: การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
หลอดเลือดดาส่วนปลายอักเสบในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาล
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

08.30 – 10.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข

ศิริพูล

ผู้ดาเนินการอภิปราย

-ปิดประชุม-

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 28-30 พฤศจิกายน 2559
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