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สารจากประธานวิทยาลยัพยาบาลและผดงุครรภข์ัน้สูงแห่งประเทศไทย  

จดหมายขา่วฉบบันี้เป็นฉบบัแรกของวทิยาลยัฯ  ขอเริม่ดว้ยการทกัทายสมาชกิและ APN ทุกท่านและขอส่งความสุข
หลงัวนัสงกรานต ์ขอใหทุ้กท่านประสบความสุขความเจรญิทัง้ในชวีติการท างานและชวีติครอบครวั  เป็นที่พึง่ทาง
สุขภาพของประชาชนตลอดไป 

จดหมายขา่ว เป็นชอ่งทางหนึ่งของการสื่อสารในหมู่สมาชกิและ APN ทุกท่าน   ขา่วแรกและเป็นขา่วส าคญั  คอืการ
เปลีย่นระบบการสอบวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรู้  ความช านาญในสาขาต่างๆ  และการเปิดหลกัสูตร
ฝึกอบรมพยาบาลขัน้สงูระดบัวฒุบิตัร  ด้วยความหวงัทีจ่ะให้ผูร้บัวฒุบิตัรเป็นผูน้ าทางคลนิิกทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
อย่างแทจ้รงิ   และผูบ้รหิารจะตอ้งใชพ้ยาบาลเหล่านี้ใหเ้ตม็ศกัยภาพตามประสบการณ์และการศกึษาฝึกอบรมทีเ่รยีน
มา  ซึง่นบัวา่เป็นสิง่ทา้ทายเป็นอย่างยิง่ อย่างไรกต็าม  คณะพยาบาลศาสตรแ์ละโรงพยาบาลจะตอ้งร่วมกนัฝึกอบรม
อย่างจรงิจงั  ซึง่ในขณะนี้สถาบนัทีเ่ปิดมจี ากดั  คงตอ้งอาศยัเวลาสกัระยะหนึ่ง  อย่างไรกต็ามสภาการพยาบาลได้
เลง็เหน็ความส าคญัของความกา้วหน้าของพยาบาล  จงึไดเ้ปิดสอบเพื่อรบัหนงัสอือนุมตัแิก่ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาโทตรงสาขาทีข่อสอบ  แต่จะตอ้งมปีระสบการณ์การท างานที่แสดงถงึการปฏบิตัใินขัน้สงูทีเ่ชีย่วชาญ  และมี
ผลงานเทยีบไดก้บัการเขา้หลกัสตูรฝึกอบรม   ดงันัน้ผูท้ีส่อบหนงัสอือนุมตัจิงึตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2 เท่าของหลกัสูตร
ฝึกอบรมเพื่อสรา้งงาน  โดยเฉพาะอย่างยิง่การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการพยาบาล หรอืแกป้ญัหาการปฏบิตั ิ  และ
จะตอ้งตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ  ทีอ่ย่างน้อยอยู่ในฐานขอ้มลูของศนูยด์รรชนีอา้งองิของประเทศไทย (Thailand 

Citation Index  Center หรอื TCI)  และส่งกรณีศกึษาทีไ่ด้แสดงบทบาทพยาบาลขัน้สงู และหวงัวา่ผูท้ีม่ ี
สทิธสิอบ  สามารถสอบผา่นมากกวา่รอ้ยละ 90  และผูบ้รหิารไดใ้ชผู้ท้ี่ไดห้นงัสอือนุมตัอิย่างเตม็ศกัยภาพเชน่เดยีวกนั  

 ระบบใหม่นี้คงใชไ้ปสกั 5  ปี และแน่นอนจะต้องมกีารประเมนิและปรงัปรุงแก้ไขใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ความเป็นจรงิ  ความเป็นไปได ้ และพยาบาลขัน้สงูทีไ่ดห้นงัสอือนุมตัหิรอืวฒุบิตัรไดท้ างานในบทบาทของตนเองและ
เป็นประโยชน์กบัประชาชนและระบบสุขภาพของประเทศ  จงึขอใหผู้ท้ีส่นใจทุกท่านไดช้่วยกนัประคบัประคองและ
ผลกัดนัใหร้ะบบสุขภาพของประเทศใชพ้ยาบาลเหล่านี้ใหคุ้ม้ค่า 

 หวงัวา่จดหมายขา่วของวทิยาลยัฯ จะเป็นสะพานเชือ่มโยงสมาชกิทัง้ในแง่ความคดิ ประสบการณ์ ความรู้ 
การปฏบิตั ิ และความทา้ทายต่างๆ  ทีจ่ะชว่ยกนัผลกัดนัความกา้วหน้า และความเขม้แขง็ของวชิาชพี เพื่อยกระดบัสุข
ภาวะของคนในชาต ิ

   ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.สมจติ  หนุเจรญิกุล 
      ประธานวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ ัน้สงูแห่งประเทศไทย 
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ข่าวสารจากวิทยาลยั APN 

1. ประกาศวทิยาลยัฯ เรื่องการสอบเพื่อรบัหนงัสอื

อนุมตัแิสดงความรู ้ความช านาญเฉพาะทางใน

วชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์รุ่นที ่2 

ประจ าปีการศกึษา 2558   สามารดขูอ้มลูและ

รายละเอยีดไดจ้าก   

http://www.apnthai.org/APNA/

index.php 

http://www.tnc.or.th/news/news-

2014-02-7431.html 

2. ผูท้ีม่สีทิธยิื่นค าขอสอบ เพื่อรบัหนงัสอือนุมตัิ

แสดงความรูค้วามช านาญเฉพาะทางในวชิาชพีการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ์ประจ าปี 2557   ยื่นค า

ขอสอบ ตัง้แต่วนัที่ 3 มนีาคม - 30 พฤษภาคม 

2557 เท่านัน้   โดยสามารถดขูอ้มลูและ

รายละเอยีดไดจ้าก  

http://www.apnthai.org/CAPNT/

main/index.php?

page_name=Firstpage 

http://www.tnc.or.th/news/news-

2014-01-7421.html  

รู้ไว้ใช่ว่า: เกรด็ความรู้สู่ APN 

ยกระดบัผลลพัธข์อง APNs ด้วยการปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พิกลุ นันทชยัพนัธ ์ 

กรรมการบริหารวิทยาลยัพยาบาลและผดงุครรภข์ัน้สูง ประเทศไทย 

******************************************************************************* 

แนวคดิการปฏบิตัติามหลกัฐานเชงิประจกัษ์ หรอื Evidence-based practice (EBP) เริม่ไดร้บัความสนใจอย่างจรงิจงัตัง้แต่ปี 1990 เป็นตน้มา ในฐานะทีเ่ป็น
กลวธิใีนการเชือ่มโยงขอ้คน้พบทางวทิยาศาสตรก์บัการตดัสนิใจทางคลนิิกเพื่อการยกระดบัผลลพัธด์า้นสุขภาพ กระบวนการปฏบิตัติามหลกัฐานเ ชงิประจกัษ์ประกอบดว้ย
การคน้หา การประเมนิคุณค่า การสรุปขอ้คน้พบทางวทิยาศาสตร์ และการใชผ้ลการวจิยั ตอ้งอาศยัทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกในระดบัสงู ตอ้งมกีารน าวธิปีฏบิตัใิหม่ๆ 
ไปสู่การปฏบิตัทิางคลนิิก จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการเป็นผูน้ าในระดบัสงูด้วย  

การปฏบิตัติามหลกัฐานเชงิประจกัษ์เป็นลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของการพยาบาลขัน้สงู พยาบาลผูป้ฏบิตัขิ ัน้สงู (Advanced Practice Nurses *APNs+) จงึตอ้ง

มสีมรรถนะหรอืความเชีย่วชาญในการใหเ้หตุผลทางคลนิิก การเป็นผูน้ าทางคลนิิก และการปฏบิตัทิางคลนิิก นอกจากนี้ APNs ยงัตอ้งมทีกัษะขัน้สงูในการจดัการและการ
ประเมนิผลลพัธท์างคลนิิกเพื่อยนืยนัผลทีไ่ด้ 

จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขยีน สามารถวเิคราะหป์จัจยัแห่งความส าเรจ็ของ APNs ในการส่งเสรมิหรอืเป็นผูน้ าในการปฏบิตัติามหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในสถานบรกิาร

สุขภาพ ไดอ้ย่างน้อย 4 ปจัจยัหลกั ได้แก่ 1) ปจัจยัส่วนบุคคลของ APNs ประกอบดว้ยทศันคต ิความรู้ และทกัษะเกีย่วกบั EBP 2) ความสมัพนัธข์อง APNs กบัผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยี คอื ผูป้ฏบิตัทิางคลนิิก  ผูบ้รหิารการพยาบาล และผูร้่วมงานทีเ่ป็นแพทย์และทมีสหสาขาวชิาชพี ซึง่จะมอีทิธพิลต่อคว ามร่วมมอืและการสนบัสนุน 3) ความ

ชดัเจนในบทบาทของ APNs ในสถานบรกิารสุขภาพ และ 4) วฒันธรรมองคก์รและบรบิทของการปฏบิตัใินองคก์รทีเ่น้นการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์  

การจดัการศกึษาส าหรบั APNs ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะและความสามารถในการปฏบิตัติามหลกัฐานเชงิประจกัษ์โดยอาศยัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง
ในคลนิิก จากการตัง้ค าถาม แสวงหาแนวทางแกไ้ขจากหลกัฐานทางวทิยาศาสตร ์ลงมอืแกไ้ขปญัหาทางคลนิิก และประเมนิผลลพัธ ์ทัง้ในระดบับุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน
หรอืองคก์ร 

2 

ดอกปีป สญัลกัษณ์ของวิชาชีพพยาบาล...... 



“...ในการสร้างผลลพัธท์างคลินิกทีดี่ได้นัน้ ต้องเริม่ตัง้แต่การเป็นผูมี้วิสยัทศัน์และความคิดเชิง
ระบบ มีความรู้ ความช านาญทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการประเมินปัญหา...”  

สมาคมผูป้ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงู (ประเทศไทย) ไดจ้ดัประชมุวชิาการ
ครัง้ที ่2/2556 เมื่อเดอืน กนัยายนปีทีผ่่านมาในเรื่องการเสรมิสรา้งทกัษะ

ขัน้สงูส าหรบั APN ซึง่มผีูส้นใจเขา้รบัการฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก 

ส าหรบัการจดัประชุมวชิาการในปีนี้ ทางสมาคมฯ ขอเชญิ APN เขา้ร่วม

ประชุมวชิาการประจ าปี ครัง้ที ่1/2557 เรื่อง Outcome 

Management and Evaluation : Cost Analysis 
ระหว่างวนัที ่4 - 6 มถุินายน 2557 ณ โรงแรม พกั พงิ องิทาง บตูคิ 
โฮเตล็ จงัหวดันนทบุร ี รายละเอยีดเพิม่เตมิและสมคัรเขา้ร่วมประชุม 

Online ไดท้ี ่ http://www.apnthai.org/APNA/index.php 

ปจัจุบนั APN เริม่เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในฐานะของการถกูมองวา่เป็นผูน้ า
ทางวชิาชพีทางการพยาบาลดา้นการใหบ้รกิาร เน่ืองจากการมสีมรรถนะ
ทีส่ าคญัในการก าหนดบทบาท และขอบเขตความสามารถในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นการพยาบาล อนัน ามาซึง่ผลลพัธท์ีด่แีละมคีณุภาพ
ทางการพยาบาล  

ในการสรา้งผลลพัธท์างคลนิิกทีด่ไีดน้ัน้ ตอ้งเริม่ตัง้แต่การเป็นผูม้ี
วสิยัทศัน์และความคดิเชงิระบบ มคีวามรู ้ความช านาญทัง้ศาสตรแ์ละ
ศลิป์ในการประเมนิปญัหา สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ไดว้า่อะไรคอื
ปญัหาในระบบสขุภาพทีม่คีวามซบัซอ้นในปจัจุบนั โดยเฉพาะปญัหาที่
เกดิในกลุ่มผูป้ว่ยทีด่แูลอยู่ การเขา้ใจในปญัหาดา้นสขุภาพของผูป้ว่ย 
รวมถงึการมคีวามรูค้วามเขา้ใจในความพรอ้มของทมีสขุภาพในทุกๆดา้น 
และผลกระทบทีเ่ป็นปญัหาต่อองคก์ร นับเป็นการเขา้ใจในเรือ่งของ
โครงสรา้งของระบบสขุภาพในองคก์รนัน้ๆ อนัจะน าไปสูก่ารเขา้ใจใน
กระบวนการสรา้งกลยทุธใ์นการขบัเคลื่อนภายใตบ้ทบาทของตน  เพื่อ
สรา้งสรรคผ์ลงานทางคลนิิกภายใตก้รอบแนวคดิในการดแูลโดยใช้
ผลงานทางการวจิยัมาสงัเคราะหง์านที่มผีลต่อคณุภาพการดแูล และ
สง่ผลใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ ีในการช่วยแก้ปญัหาและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้ว่ยและประชาชนไดอ้ยา่งเท่าเทยีมและทัว่ถงึ รวมถงึการ

ลดคา่ใชจ้่ายทางดา้นสขุภาพ ดงันัน้การประเมนิผลลพัธท์างดา้นสขุภาพ
ทีส่ าคญัจงึตอ้งเกดิจากความตอ้งการของระบบสขุภาพทีต่อ้งสรา้งขึน้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้รกิารภายใต้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั โดย
เน้นการท างานในลกัษณะเชงิรกุเพื่อใหเ้กดิคณุภาพการดแูลทางการ
พยาบาล  ทีด่ ีอนัสง่ผลต่อผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร และองคก์ร 

เคลด็ทีไ่มล่บัในการพฒันาตนเองสูก่ารเป็น APN ทีไ่ดร้บัการยอมรบันัน้ 
ตอ้งใฝห่าความรูอ้ยา่งสม ่าเสมอ มคีวามมุง่มัน่ในการท างาน รวมไปถงึ
การเป็นผูม้มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ดีว้ย การท างานรว่มกบัผูอ้ื่นตอ้งมคีวาม
เขา้ใจในทุกมติขิองการเป็นมนุษย ์นับตัง้แต่ความตอ้งการพืน้ฐานจนถงึ
สงูสดุของมนุษย ์จะน าไปสูม่มุมองในความเขา้ใจปญัหา สามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานในการแกป้ญัหา และประเมนิผลลพัธข์องการแกป้ญัหา
ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

เป็นก าลงัใจใหค้ะ่..ส าหรบัผูท้ีจ่ะกา้วสูก่ารพฒันาตนเองมาเป็น APN  

พบกนัใหมค่ะ่  

พว.ศิริพร เสมสาร RN,MSN,APN (Palliative care) 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ข่าวสารจากสมาคม APN 

เล่าสู่กนัฟัง: จาก APN สู่ APN 



 1. A/Professor Dr.Patraporn Tungpunkom, Editor 

 2. A/Professor Dr.Yajai Sithimongkol, Editorial team 

 3. A/Professor Dr.Siripon Kumpalikit, Editorial team 

 4. A/Professor Dr. Suwanna Janprasert, Editorial team 

 5. Assist/Professor Dr. Renu Pookbunmee, Editorial team 

 6. Assist/Professor Dr. Wongjan Petpichetchian, Editorial team 

 7. Assist/Professor Dr. Somapat Sornchai, Editorial team 

 8. Gp. Capt. Dr. Sopun Pothaya, Editorial team 

 9. MS Nimnuan Mantraporn, Editorial team 

 10. MS Jurarat Suriyathai, Editorial team 

 11. MS Jitlada Meenoon, Editorial team 

 12. MS. Usaporn Roddang, Editorial team 

 

กองบรรณาธิการ 
ติดต่อพวกเราได้ที่ 

กองบรรณาธกิาร APN News-

letter: 

-วทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ ัน้สงู 

แห่งประเทศไทย: 

 apn2tnc@hotmail.com 

- รศ.ดร. ภทัราภรณ์ ทุ่งปนัค า 

:patraporn.t@cmu.ac.th; 

ohpatra@gmail.com 

รายชือ่ผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ ัน้สงูแห่งประเทศไทย  
วาระ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  

 
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.วจิติร ศรสีุพรรณ ทีป่รกึษา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บุญทอง ทีป่รกึษา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เรณู  พุกบุญม ี ทีป่รกึษา 
นางวารุณ ี   สุรนิวงศ ์ ทีป่รกึษา 
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.สมจติ หนุเจรญิกุล ประธาน 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราภรณ์   ทุ่งปนัค า รองประธาน 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.แสงทอง  ธรีะทองค า เหรญัญกิ 
นาวาอากาศเอกหญงิ ดร.โสพรรณ โพทะยะ นายทะเบยีน 
รองศาสตราจารย ์ดร.ฟองค า    ตลิกสกุลชยั ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัมหดิล 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จรยิา    วทิยะศุภร ผูแ้ทนโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ี 
                      คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
รองศาสตราจารย ์ฉววีรรณ  ธงชยั ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โสมภทัร   ศรไชย ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา    จนัทรป์ระเสรฐิ ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร ์
    มหาวทิยาลยับรูพา 
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัด ี  สุทธรงัษ ี ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 

รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ชยัวฒัน์ ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร ์
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์  ละก าป ัน่ ผูแ้ทนภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข 
   คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา   ปรสิญัญกุล ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
   สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ ์
รองศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร   ขมัภลขิติ ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ  
                                                             สาขาการพยาบาลเดก็  
รองศาสตราจารย ์ดร.อรสา   พนัธภ์กัด ี ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
   สาขาการพยาบาลอายรุศาสตร-์ศลัยศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา   ยนูิพนัธุ ์ ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
   สาขาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา   นนัทบุตร ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
   สาขาการพยาบาลชุมชน และการพยาบาล 
   เวชปฏบิตัชิุมชน 
รองศาสตราจารย ์ประคอง   อนิทรสมบตั ิ ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
   สาขาการพยาบาลผูส้งูอายุ 
รองศาสตราจารย ์ดร.วลิาวณัย ์  พเิชยีรเสถยีร  ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
   สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยโรคตดิเชือ้และ 
   การควบคุมการตดิเชือ้ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ศริอิร   สนิธ ุ ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
   สาขาการพยาบาลดา้นการใหย้าระงบัความรูส้กึ 
นางนิ่มนวล    มนัตราภรณ์ เลขาธกิาร 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พกิุล นนัทชยัพนัธ ์ ผูช้่วยเลขาธกิาร 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ ผูช้่วยเลขาธกิาร 
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