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สมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560
----------------1. ชื่อโครงการ “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ (From proposal to publication)”
2. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
บทบาทของผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลต่าง ๆ จาเป็นต้องประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ และใช้ผลงานวิจัยในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนา
งานประจาหรือการพยาบาลที่เป็นเลิศ สร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบัติทดี่ ีและมีมาตรฐานทางการพยาบาล ส่งผล
ให้สร้างองค์ความรูท้ างการพยาบาลที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนสนับสนุนการทางานของทีมสุขภาพ ทั้งด้าน
การศึกษา การบริหาร และการบริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ APN ควรได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงการและการเผยแพร่ผลงานวิจยั ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการพัฒนางาน
ประจา
อันจะทาให้ผลงานนั้นได้รับความเชื่อถือ
และสามารถขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีปัญหา
คล้ายคลึงกัน
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เห็นความสาคัญของการพัฒนาและการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยโดย APN ที่จะช่วยพัฒนาการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จดั โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
เรื่อง “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ (From proposal to publication)” ขึน้ เพือ่ มุ่งเน้นการ
สร้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติจนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
แสดงถึงพลังของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของ
ไทยให้มีศักยภาพทีส่ ูงขึน้
4. วัตถุประสงค์ หลังสิน้ สุดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
4.1 เขียนโครงการวิจัยได้
4.2 เขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ได้
4.3 แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการทาวิจัย และเขียนบทความทางวิชาการได้
5. กิจกรรมของโครงการ
1) การบรรยาย
2) การปฏิบัติการกลุ่ม
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6. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
7. สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
8. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน ประกอบด้วย
- ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 130 คน
- วิทยากร และผู้จัด จานวน 20 คน
9. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขัน้ สูง (APN)
2) อาจารย์พยาบาล
3) นักศึกษาพยาบาล ระดับบัณฑิตศึกษา
4) ผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจทั่วไป
10. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
1) สมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาชิกของวิทยาลัย
พยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย คนละ 3,200 บาท
2) อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ไม่เป็นสมาชิกตาม
ข้อ 1) คนละ 3,800 บาท
3) ผู้ฝกึ อบรมวุฒิบตั ร หรือนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา คนละ 2,500 บาท
11. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนต่อไป
2) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ีต่อผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย
3) เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)กับพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
คลินิกในการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
12. ผู้เสนอโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราภรณ์ ทุง่ ปันคา)
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

13. ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์)
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560
เรื่อง จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ (From proposal to publication)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
-------------วันจันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2560
พิธีกรตลอดงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
08.00–08.30 น.
08.30–08.45 น.
08.45-10.15 น.
10.15-10.30 น.
10.30-12.00 น.

12.00–13.00 น.
13.00-14.30น
-ปฏิบัติการกลุ่ม

14.30–14.45 น.
-อาหารว่าง
14.45-16.30 น.
-ปฎิบัติการกลุ่ม

ลงทะเบียน
-พิธีเปิดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตั ิการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม APN
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมภัทร ศรไชย เลขานุการและผู้จัดการสมาคม
สถานะ APN ไทย: อยู่ที่ไหน ต้องทาอะไรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
โดย - รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม APN
พักรับประทานอาหารว่าง
การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (จาก 4 ใน 6 ประเภทของวารสาร APN)
1. การเขียนบทความ รายงานการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Proposal)
2. การเขียนบทความ รายงานการวิจัย (Research Report)
3. การเขียนบทความ รายงานกรณีศึกษา (Case Study Report)
4. การเขียนบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (Development of Clinical Practice
Guidelines)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ บรรณาธิการวารสาร APN
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1) การเขียนโครงการวิจัยทางคลินิก (Clinical research proposal)
วิทยากร
1. รศ. ดร.จินตนา
ยูนิพันธุ์
2. ผศ.ดร.จริยา
วิทยะศุภร
3. ดร.ยุวดี
เกตสัมพันธ์
4. ผศ.ดร.สุนิดา
ปรีชาวงษ์
กลุ่มที่ 2) การเขียนบทความ รายงานการวิจัย (Research Report)
วิทยากร
1. รศ.ดร.วิลาวัณย์
พิเชียรเสถียร
2. รศ.ดร. วรรณภา
ศรีธัญรัตน์
3. รศ.ดร.สุกัญญา
ปริสัญญกุล
กลุ่มที่ 3) การเขียนบทความ รายงานกรณีศึกษา (Case Study Report)
วิทยากร
1. รศ.ประคอง
อินทรสมบัติ
2. รศ.ดร.อรสา
พันธ์ภักดี
3. ผศ.ดร.โสมภัทร
ศรไชย
กลุ่มที่ 4) การเขียนบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (CPG)
วิทยากร
1. รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา
2. รศ.ดร.ประณีต
ส่งวัฒนา
3. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
4. ผศ.ดร.สุพัฒนา
ศักดิษฐานนท์
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วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
เวลา
08.30-10.15 น.
-ปฏิบัติการกลุ่ม
10.15 – 10.30 น.
-อาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
-ปฎิบัติการกลุ่ม
12.00-13.00 น.
-อาหารกลางวัน
13.00-14.30น
-ปฏิบัติการกลุ่ม
14.30–14.45 น.
-อาหารว่าง
14.45-16.30 น.
-ปฎิบัติการกลุ่ม

รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1) การเขียนโครงการวิจยั ทางคลินิก (Clinical research proposal)
วิทยากร 1. รศ. ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
2. ผศ.ดร.จริยา
วิทยะศุภร
3. ดร.ยุวดี
เกตสัมพันธ์
4. ผศ.ดร.สุนิดา
ปรีชาวงษ์
กลุ่มที่ 2) การเขียนบทความ รายงานการวิจัย (Research Report)
วิทยากร 1. รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
2. รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์
3.รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล
กลุ่มที่ 3) การเขียนบทความ รายงานกรณีศึกษา (Case Study Report)
วิทยากร 1. รศ.ประคอง อินทรสมบัติ
2. รศ.ดร.อรสา
พันธ์ภักดี
3. ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย
กลุ่มที่ 4) การเขียนบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (CPG)
วิทยากร 1. รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา
2. รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
3. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
4. ผศ.ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา
08.30-10.15 น.
-ปฏิบัติการกลุ่ม
10.15 – 10.30 น.
-อาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
-ปฎิบัติการกลุ่ม
12.00-13.00 น.
-อาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
-ปฏิบัติการกลุ่ม
14.00–14.15 น.
-อาหารว่าง
14.15-15.15 น.
15.15 น.

รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 1) การเขียนโครงการวิจยั ทางคลินิก (Clinical research proposal)
วิทยากร 1. รศ. ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
2. ผศ.ดร.จริยา
3. ดร.ยุวดี
เกตสัมพันธ์
4. ผศ.ดร.สุนิดา
กลุ่มที่ 2) การเขียนบทความ รายงานการวิจัย (Research Report)
วิทยากร 1. รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
2. รศ.ดร. วรรณภา
3.รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล
กลุ่มที่ 3) การเขียนบทความ รายงานกรณีศึกษา (Case Study Report)
วิทยากร 1. รศ.ประคอง อินทรสมบัติ
2. รศ.ดร.อรสา
3. ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย
กลุ่มที่ 4) การเขียนบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (CPG)
วิทยากร 1. รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา
2. รศ.ดร.ประณีต
3. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
4. ผศ.ดร.สุพัฒนา
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลลัพธ์ของแต่ละกลุม่
- ปิดประชุม -

วิทยะศุภร
ปรีชาวงษ์
ศรีธัญรัตน์
พันธ์ภักดี
ส่งวัฒนา
ศักดิษฐานนท์

