การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัตกิ าร ครั้งที่ 1/2560
เรื่อง “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ” (From proposal to publication)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – พุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ต่าง ๆ จาเป็นต้องประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ และกระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนางานประจาหรือการพยาบาลที่เป็น
เลิศ สร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีและมีมาตรฐานทางการพยาบาล ส่งผลให้สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนสนับสนุนการทางานของทีมสุขภาพ ทั้งด้านการศึกษา การบริหาร และการบริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้
APN ควรได้รับการสนับสนุนการพัฒนาและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการพัฒนางาน
ประจา อันจะทาให้ผลงานนั้นได้รับความเชื่อถือ และสามารถขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เห็นความสาคัญของการพัฒนาและการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย APN ที่จะช่วย
พัฒนาการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความ
วิชาการ (From proposal to publication)” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติจนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ ที่ แ สดงถึ งพลั งของพยาบาลวิ ชาชี พ และพยาบาลผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู งในการ
เปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของไทยให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ หลังสิ้นสุดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
1. เขียนโครงการทาวิจยั ได้
2. เขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาวิจัย และเขียนบทความทางวิชาการได้
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN)
2. อาจารย์พยาบาล
3. นักศึกษาพยาบาล ระดับบัณฑิตศึกษา
4. ผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจทั่วไป
วัน เวลา และสถานที่ วันจันทร์ที่ 7 – วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 2 โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
อัตราค่าลงทะเบียน - สมาชิกของสมาคม APN/ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
คนละ 3,200 บาท
- อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ไม่เป็นสมาชิก คนละ 3,800 บาท
- ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรฯ หรือนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา
คนละ 2,500 บาท
วิธีการลงทะเบียนและการชาระเงินค่าลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซด์ www.apnathai.org โดยกรอกข้อความในใบสมัครออนไลน์
2. เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ปริ้นใบ teller payment จากเว็บ
3. นาใบ teller payment ไปชาระเงินที่ 1) เคาน์เตอร์ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) โอนทาง ATM โดยใส่รหัส comp.code จากใบ teller payment
3) โอนทาง KTB netbank
หมายเหตุ สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมทีม่ าจากต่างจังหวัด สามารถจองที่พักได้โดยตรงกับทางโรงแรม ดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้
ทางเว็บไซด์ www.apnathai.org และสามารถดูรายละเอียดของโรงแรมได้ทางเว็บไซด์ www.tawanabangkok.com
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กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
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.
13.00–16.30 น.
(รับประทานอาหาร
ว่างในแต่ละห้อง/ที่
ทางโรงแรมจัดไว้ให้)

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
- ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองผู้อานวยการสานักการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พักรับประทานอาหารว่าง
การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (จาก 3 ใน 6 ประเภทของวารสาร APN)
1. การเขียนบทความ รายงานการวิจัย (Research Report)
2. การเขียนบทความ รายงานกรณีศึกษา (Case Study Report)
3. การเขียนบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (Development of Clinical Practice
Guidelines)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ห้องย่อย)
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

08.30–16.30 น.
(12.00-13.00
รับประทานอาหาร
กลางวัน
ณ ห้องอาหาร
และรับประทาน
อาหารว่าง
ในแต่ละห้อง/ที่ทาง
โรงแรมจัดไว้ให้)

รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ห้องย่อย)
กลุ่มที่ 1) การเขียนโครงการวิจัยทางคลินิก (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

วิทยะศุภร
ปรีชาวงษ์
ศรีธัญรัตน์

พันธ์ภักดี

ส่งวัฒนา
ศักดิษฐานนท์

วันอังพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา
08.30–14.00 น.
(12.00-13.00
รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ
ห้องอาหาร
และรับประทาน
อาหารว่าง
ในแต่ละห้อง/ที่ทาง
โรงแรมจัด
ไว้ให้)
14.15-15.15 น.
15.15 น.

รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ห้องย่อย)
กลุ่มที่ 1) การเขียนโครงการวิจัยทางคลินิก (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
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ประกาศ
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
--------------------------------------

เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ขอให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติดังนี้
1. เลือกกลุ่มทีส่ นใจจะเข้าร่วมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้
1.
2.
3.
4.

การเขียนโครงการวิจัยทางคลินิก (Clinical research proposal)
การเขียนบทความ รายงานการวิจัย (Research Report)
การเขียนบทความ รายงานกรณีศึกษา (Case Study Report)
การเขียนบทความ การพัฒนาและใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก (CPG)

2. ส่งร่างโครงการวิจัยหรือร่างบทความ ตามกลุ่มที่เลือกมาข้างต้นให้ถึงคณะกรรมการจัดการประชุมก่อนการประชุม 2 สัปดาห์ คือ
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้วิทยากรประจากลุ่มได้พิจารณาเพื่อแยกประเภทบทความ และ โปรดระบุกลุ่มในการ
สมัครออนไลน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาแยกประเภท และประกาศผลการแบ่งกลุ่มให้ทราบในวันประชุมอีกครั้งหนึ่ง
โปรดส่ง “ร่าง”โครงการวิจัย/”ร่าง”บทความ/หรือ แนวคิดในการทาโครงการวิจัย ไปที่
2.1 email: apnsthai@gmail.com หรือ
2.2 FAX: 02-1495635 หรือ
2.3 ไปรษณีย์ EMS ไปที่ - กรปภัทร ศิลปวิทย์
สมาคม APN อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
กระทวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง นนทบุรี 11000
3. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการเขียนโครงการวิจัยหรือบทความ และเครื่องคอมพิวเตอร์ Note book ไปด้วย
.................................................
หมายเหตุ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกใบสมัครออนไลน์ มีดังนี้
1. คานาหน้าชื่อ/ตาแหน่งวิชาการ/ตาแหน่งทางการทหารตารวจ
2. ชื่อ-นามสกุล
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. ที่อยู่ของสถานที่ปฏิบัติงาน (ที่ไปรษณีย์ส่งถึง)
5. เลขทีใ่ บอนุญาต 10 หลัก
6. เลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
8. อีเมล์
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