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สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
แบบ Cisco Zoom Meetings
ระหว่างวันจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
------------------------1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย
2. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
3. หลักการและเหตุผล
จากวิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังและความ
ต้องการของสังคมเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ พยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งนี้เพื่อที่จะให้การดูแลผูใ้ ช้บริการที่มีปัญหาซับซ้อนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
หลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในยุค Disruptive world รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสูส่ ังคมดิจิทัล 5.0 ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในด้านการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพในด้านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พยาบาลมี
บทบาทสำคัญในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทุกมิติ การ
วิจัยเชิงพัฒนา (The Research and Development) เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือ
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรจำนวนมากได้พยายามส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรือ
วิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้นเป็นลำดับ
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และ
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ทางการปฏิบัติการพยาบาลให้กับพยาบาลที่ต้องการพัฒนางานเพื่อแสดงถึงความเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญ/
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพ/หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพ ทั้งการได้รับวุฒิบัตร/หนังสือ
อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการเป็นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง หรือการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานหลักของการดูแลระบบสุขภาพ
ของประเทศ จึงได้จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย ครั้งนี้ขึ้น
ทั้งนีเ้ พื่อช่วยสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพและนักสุขภาพทั่วไปที่ต้องการสร้างผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถนำไปสู่การดำเนินงานวิจัยเชิงพัฒนา (The Research and Development) อย่างเป็นระบบจนได้ผลงาน
เชิงประจักษ์ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และสามารถนำไปสู่การเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สงู ขึ้น อันเป็นการพัฒนา
วิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
4. วัตถุประสงค์
หลังสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม :4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
4.2 มีแนวทางการออกแบบงานวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
4.3 มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนรายงานและการเผยแพร่บทความวิจัยเชิงพัฒนา
5. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และกิจกรรมของโครงการ
5.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
5.2 กิจกรรมของโครงการ : การบรรยาย และอภิปราย
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6. สถานที่จัดประชุม แบบ Cisco Zoom Meetings
7. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 220 คน ประกอบด้วย
- ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
จำนวน 200 คน
- วิทยากรและคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 20 คน
8. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
8.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพทุกระดับบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 เป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สนใจ
9. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
9.1 สมาชิกสมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)/วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย
จำนวน 1,000 บาท
9.2 ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกตามข้อ 9.1 จำนวน 1,500 บาท
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพัฒนาผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ
พยาบาลได้
10.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพัฒนาผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ของตนเองสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางการพยาบาลได้
11. ผู้เสนอโครงการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร)
กรรมการฝ่ายวิชาการ
12. ผู้อนุมัติโครงการ
อนุมัติโครงการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล)
นายกสมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
22 สิงหาคม 2564

3
กำหนดการอบรม
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย
วันจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
แบบ Cisco Zoom Meetings
*************
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (พิธีกรประจำวัน: ดร.อุษา เอี่ยมละออ)
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน พิธีเปิด Online
08.30 – 10.30 น. Advanced Nursing Care Through Research and Practice (2 ชม.)
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล พรพิบูลย์
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ
คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
10.30 – 12.00 น. Concept & Approach of Research & Development (1.5 ชม.)
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล
นักวิชาการอิสระ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. How to Select and Evaluate Evidences for Conducting R&D (3 ชม.)
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (พิธีกรประจำวัน: รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม)
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน Online
08.30 – 12.00 น. Panel discussion: Research Design, Data Management and Analysis for R&D (3.30 ชม.)
โดย
-รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-APN กัญจนา ปุกคำ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
-อาจารย์ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดำเนินการอภิปรายโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
อุปนายกคนทีส่ อง สมาคมผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ประสบการณ์ตรงในการพัฒนางานและตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
โดย
-APN น.ท.หญิง ธิดา ขุนทอง
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
-APN อ.กัลปังหา โชสิวสกุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
14.45 – 16.00 น. เทคนิคการเขียนรายงานและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
บรรณาธิการวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
16.00 – 16.10 น. พิธีปิดการอบรม Online โดย นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย)

