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โครงการประชุ มวิชาการและประชุ มใหญ่ ประจาปี 2561
เรื่อง “การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็ นองค์ รวม: ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พอย่ างมืออาชีพ”
โดย คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
****************
1. ชื่อโครงการ
“การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวม: ผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พอย่าง
มืออาชีพ”
2. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
4. ความสาคัญและเหตุผล
จากโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน กล่าวไว้วา่ การเคลื่อนจากโลกใน
ศตวรรษที่ 20 มาสู่ โลกในศตวรรษที่ 21 เป็ นการเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้าง ก่ อให้เกิ ดชุ ดของโอกาส ภัย
คุกคาม เงื่อนไขและข้อจากัดชุ ดใหม่ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาชุ ดของขีดความสามารถชุ ดใหม่
ที่แตกต่างไปจากเดิ มอย่างสิ้ นเชิ ง ดังนั้นพยาบาลมีความจาเป็ นต้องศึ กษาหาความรู ้ และทาความเข้าใจใน
ประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการขับเคลื่ อนในครั้งนี้ เพื่อนามาวิเคราะห์ กบั สถานการณ์ การของวิชาชี พพยาบาล
และความต้องการการบริ การทางการพยาบาล มุ่งสู่ การแสดงบทบาทพยาบาลได้อย่างมืออาชี พ โดยจะพบว่า
บทบาทพยาบาลมีความหลากหลายและซับซ้อน พยาบาลทุกคนจะต้องทาความเข้าใจในบทบาทของตนเอง
และต้องหาวิธีการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้แต่ละบทบาทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ตามพยาบาล
ควรก้าวข้ามมายาคติความเป็ นหญิง สู่ ความเป็ นผูป้ ฎิบตั ิวิชาชี พอย่างมืออาชี พ นาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สร้ างความเป็ นผูน้ าและภาวะผูน้ าในระบบสุ ขภาพ รวมถึ งสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะวิชาชี พและ
สมรรถนะเชิ งวัฒ นธรรมเพื่ อมุ่งสู่ Global Health ร่ วมกับ การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาบทบาทองค์กรวิชาชี พ
เพื่อให้เกิดการยกย่องเชิดชูในสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป ซึ่ งต้องอาศัยการบูรณาการ (Integrated)
การมองอย่างองค์รวมและการผสมผสาน (Holistic & Comprehensive) เป็ นประเด็นที่สาคัญ
จากความสาคัญดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ จึงจัดการ
ประชุมวิชาการ เรื่ อง ““การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวม: ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพอย่างมืออาชีพ” ขึ้น
และในโอกาสนี้ สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยฯ จะมี พิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษา และมอบเกี ย ติ บ ัต รแก่
นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนการยกย่องเชิ ดชูนกั ศึกษาพยาบาลดีเด่น
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ที่มีผลการเรี ยนดี ทากิ จกรรมกับสังคมตลอดหลักสู ตร ให้เพื่อนร่ วมวิชาชี พได้แสดงความยินดี และชื่ นชม
ร่ ว มกั บ จะมี ก ารน าเสนอผลงานประจ าปี 2561 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบถึ ง การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯที่ผา่ นมาตลอดทั้งปี และพิธีรับส่ งหน้าที่ให้กบั คณะกรรมการอานวยการ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ. 2562-2564 ร่ วมด้วย
5. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
5.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวคิดในการบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวมและมือ
อาชีพ
5.2 ได้แนวทางในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และองค์กร ที่หลากหลายและทันสมัยในยุคปัจจุบนั
5.3 ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างเครื อข่ายในวิชาชีพอย่างกว้างขวาง
5.4 ได้รับทราบการแถลงกิจการประจาปี ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2561 และ
รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ วาระ 2562-2564
5.5 ได้ร่วมแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ด้รับทุนสนับสนุนการศึกษา และร่ วมพิธีรับเกียติบตั รของ
นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูนกั ศึกษา
พยาบาลดีเด่นที่มีผลการเรี ยนดีทากิจกรรมกับสังคมตลอดหลักสู ตร
6. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผูบ้ ริ หารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลและ
ผูส้ นใจ จานวน 300 คน
7. วิทยากร
ผูน้ าในวิชาชีพการพยาบาล และผูเ้ ชี่ยวชาญจากองค์กรระดับประเทศ
8. วิธีการประชุ ม
การบรรยาย การอภิปราย กรณี ศึกษา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
9. กาหนดการประชุ ม
ระหว่าง วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561
10. สถานทีจ่ ัดประชุ ม
ห้องปริ นซ์บอลรู ม 2-3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ นซ์พาเลซ มหานาค กรุ งเทพมหานคร
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11. งบประมาณ
จากผูล้ งทะเบียนเข้าร่ วมประชุม จานวน 300 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 900,000 บาท
( เก้าแสนบาทถ้วน)
12. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร ที่สะท้อน
การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวมในทุกบริ บท จนเกิดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ พล ส่ งผลให้
เกิดความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. ส่ งผลต่อพลังที่เข้มแข็งของวิชาชี พพยาบาล ที่จะทาให้เกิ ดผลกระทบทางบวกคือความสาเร็ จของ
ระบบบริ การสุ ขภาพต่อไป
3. สมาชิกพยาบาลมีโอกาสรับทราบการดาเนินกิจการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา และ ร่ วมแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ด้รับทุนและนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับเกียรติบตั รดีเด่นที่มี
ผลการเรี ยนดีและทากิจกรรมกับสังคมตลอดหลักสู ตร เป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ ให้ผไู้ ด้รับรางวัล

ผูเ้ สนอโครงการ
( พันเอกหญิง รุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( รองศาสตราจารย์ สุ ปาณี เสนาดิสัย )
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

*************************
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กาหนดการ
โครงการประชุ มวิชาการและประชุ มใหญ่ ประจาปี 2561
เรื่อง “การบูรณาการงานการพยาบาลอย่ างเป็ นองค์ รวม: ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พอย่ างมืออาชีพ”
โดย คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
พิธีกรประจาวัน

พว. กมลเนตร วงษ์วรรณะ

07.30 – 08.30
08.30 – 09.00

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
กล่าวรายงานโดย
พ.อ.หญิงรุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
กล่าวเปิ ดโดย รศ.สุ ปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียติบตั รแก่นกั ศึกษาพยาบาลดีเด่น
โดย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผูม้ ีอุปการะคุณ
เสนอผลงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจาปี 2561
โดย ผศ.ดร.ทัศนีย ์ รวิวรกุล เลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ
พิธีรับ-ส่ งหน้าที่คณะกรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษ
เรื่ อง “ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อสร้างศรัทธาและแรงดลใจ”
โดย คุณ ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์
กรรมการอานวยการ International Project Administration Co.Ltd
พักรับประทานอาหารกลางวัน

09.00 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 12.15

12.15 – 13.00
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13.00 – 14.30

14.30 – 14.45
14.45 – 16.30

การบรรยาย เรื่ อง “บทบาทผู้น าทางการพยาบาล ในยุ ค การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง”
โดย ดร.หรรษา เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่ อง “บทบาทผูน้ าทางการพยาบาล ที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
โดย พว. มารี ยา ปัตยะบุตร
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
พิธีกรประจาวัน

พ.ต.ท.หญิง ดร.สุ ขฤดี ธัชศฤงคารสกุล

07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.
การบรรยายเรื่ อง “Design Nursing Practice in the Changing Healthcare
Environment”
โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ งแห่งประเทศไทย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การบรรยายเรื่ อง “การกากับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล (Nursing
Governance): ประเด็ น การบัน ทึ ก ทางการพยาบาล และการใช้ ก ระบวนการ
พยาบาล อย่างเบ็ดเสร็ จ ผสมผสาน และองค์รวม”
โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ งแห่งประเทศไทย
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 16.15 น.
การนาเสนอกรณี ศึกษา การบันทึกแบบ Focus Charting และการให้ขอ้ เสนอแนะ
โดย วิทยากรผู้ให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้ อเสนอแนะ
พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ งแห่งประเทศไทย
วิทยากรผู้นาเสนอกรณี ศึกษา
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- พว. กาญจนี นิติเรื องจรัส
ผูต้ รวจการพยาบาล งานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก
โรงพยาบาลศิริราช
- พันตรี หญิง วิไลลักษณ์ วารี ย ์
หัวหน้าหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม 18/2 แผนกพยาบาลอายุรกรรม
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- พว.กาญจนา ไชยโกมินทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
พยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลราชวิถี
-พักรั บประทานอาหารว่ าง เวลา 14.30-14.45 น.วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561
พิธีกรประจาวัน

พันโทหญิง นันทวัน ดาวอุดม

07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. การบรรยายเรื่ อง ““การกากับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล (Nursing
Governance): ประเด็นการบูรณาการการนิเทศการพยาบาล ที่มุ่งสู่ Happy, Quality
and 2P Safety”
โดย พันเอกหญิง รุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ
รองผูอ้ านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การบรรยายเรื่ อง “นิเทศทางคลินิกอย่างไร ให้บรรลุเป้ าหมายของ NUR”
โดย พันเอกหญิง รุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ
รองผูอ้ านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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13.15 – 16.15 น.

การนาเสนอกรณี ศึกษา การนิเทศการพยาบาล และการให้ขอ้ เสนอแนะ
โดย วิทยากรผู้ให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้ อเสนอแนะ
พันเอกหญิง รุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ
รองผูอ้ านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
วิทยากรผู้นาเสนอกรณี ศึกษา
- พว. สุ นีย ์ เอี่ยมศิรินุกลู
หัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤตโรคหัวใจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
- พว. กรกช ชวนะวิรัช
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
- ปิ ดประชุมและรั บประทานอาหารว่ าง ****************************************

