“การบูรณาการงานการพยาบาลอย่ างเป็ นองค์ รวม
: ผู้ปฏิบัติวชิ าชีพอย่ างมืออาชีพ”
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
พิธีกรประจาวัน พว. กมลเนตร วงษ์ วรรณะ
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
09.00 - 09.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียติบตั ร
แก่นกั ศึกษาพยาบาลดีเด่น
โดย นายกสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
และผู้มีอุปการะคุณ
09.30 - 09.45 น. เสนอผลงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ประจาปี 2561
โดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล
เลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ
09.45 - 10.15 น. พิธีรับ-ส่ งหน้าที่คณะกรรมการอานวยการ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
10.15 - 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 - 12.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ติดอาวุธทางปัญญา เพือ่
สร้ างศรัทธาและแรงดลใจ ”
โดย คุณ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
กรรมการอานวยการ International
Project Administration Co.Ltd
12.15 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การบรรยาย เรื่อง “ บทบาทผู้นาทางการพยาบาล ใน
ยุคการบริหารการเปลีย่ นแปลง ”
โดย ดร.หรรษา เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
14.30–14.45 น. อาหารว่าง

14.45 -16.30 น. การบรรยาย เรื่อง “ บทบาทผู้นาทางการพยาบาล ที่เข้ าใจ
เข้ าถึง และพัฒนา ”
โดย พว. มารียา ปัตยะบุตร
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
พิธีกรประจาวัน
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 10.30 น.

พ.ต.อ.หญิง ดร.สุ ขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
ลงทะเบียน
การบรรยายเรื่อง “ Design Nursing Practice in the
Changing Healthcare Environment ”
โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสั มพันธ์
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ งแห่งประเทศไทย
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การบรรยายเรื่อง “ การกากับดูแลวิชาชีพด้านการ
พยาบาล (Nursing Governance) : ประเด็นการบันทึกทางการพยาบาล
และการใช้ กระบวนการพยาบาลอย่ างเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน และองค์ รวม ”
โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสั มพันธ์
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ งแห่งประเทศไทย
12.15 – 13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15 – 16.15 น. การนาเสนอกรณีศึกษา การบันทึกแบบ Focus
Charting และการให้ ข้อเสนอแนะ
โดย วิทยากรผู้ให้ ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
- พว.ดร.ยุวดี เกตสั มพันธ์
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ งแห่ งประเทศไทย
วิทยากรผู้นาเสนอกรณีศึกษา
- พว. กาญจนี นิติเรืองจรัส
ผูต้ รวจการพยาบาล งานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก รพ.ศิริราช
- พันตรีหญิง วิไลลักษณ์ วารีย์
หัวหน้าหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม 18/2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- พว.กาญจนา ไชยโกมินทร์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ห้องคลอด โรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
พิธีกรประจาวัน พันโทหญิง นันทวัน ดาวอุดม
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “ การกากับดูแลวิชาชีพด้านการ
พยาบาล (Nursing Governance) : ประเด็นการบูรณาการการนิเทศการ
พยาบาล ที่มุ่งสู่ Happy, Quality and 2P Safety ”
โดย พันเอกหญิง รุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ
รองผูอ้ านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การบรรยายเรื่อง “ นิเทศทางคลินิกอย่ างไร ให้ บรรลุ
เป้าหมายของ NUR ”
โดย พันเอกหญิง รุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ
รองผูอ้ านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
12.15 – 13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15 – 16.15 น. การนาเสนอกรณีศึกษา การนิเทศการพยาบาล และ
การให้ ข้อเสนอแนะ
โดย วิทยากรผู้ให้ ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
- พันเอกหญิง รุ่ งทิวา พิมพ์สักกะ
รองผูอ้ านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
วิทยากรผู้นาเสนอกรณีศึกษา
- พว. สุ นีย์ เอีย่ มศิรินุกูล
หัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤตโรคหัวใจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- พว. กรกช ชวนะวิรัช
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
ปิ ดประชุมและรับประทานอาหารว่าง

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

หลักการและเหตุผล
จากโมเดลขับ เคลื่อ นประเทศไทยสู่ ความมั่ง คัง่ มั่น คง และยัง่ ยืน
กล่าวไว้ว่า การเคลื่อนจากโลกในศตวรรษที่ 20 มาสู่ โลกในศตวรรษที่ 21
เป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้ าง ก่ อให้เกิดชุ ดของโอกาส ภัยคุกคาม
เงื่อนไขและข้อจากัดชุดใหม่ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของ
ขี ด ความสามารถชุ ด ใหม่ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม อย่า งสิ้ น เชิ ง ดัง นั้ น
พยาบาลมีความจาเป็ นต้องศึกษาหาความรู้และทาความเข้าใจในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนในครั้งนี้ เพือ่ นามาวิเคราะห์กบั สถานการณ์ของ
วิชาชีพพยาบาล และความต้องการการบริ การทางการพยาบาล มุ่งสู่ การ
แสดงบทบาทพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ โดยจะพบว่าบทบาทพยาบาลมี
ความหลากหลายและซับซ้อน พยาบาลทุ กคนจะต้องท าความเข้าใจใน
บทบาทของตนเองและต้องหาวิธีการเรี ยนรู้ที่จะทาให้แต่ละบทบาทมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ตามพยาบาลควรก้าวข้ามมายาคติ
ความเป็ นหญิ ง สู่ ค วามเป็ นผูป้ ฎิ บ ัติ วิช าชี พ อย่า งมื ออาชี พ น าไปสู่ ก าร
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน สร้างภาวะความเป็ นผูน้ าในระบบสุ ขภาพ รวมถึงสร้าง
ความเข้มแข็งของสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมเพือ่ มุ่งสู่
Global Health ร่ ว มกับ การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาบทบาทองค์ก รวิช าชี พ
เพื่อให้เกิดการยกย่องเชิดชูในสังคมอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนตลอดไป ซึ่ ง
ต้อ งอาศัย การบู ร ณาการ (Integrated) การมองอย่ า งองค์ร วมและการ
ผสมผสาน (Holistic & Comprehensive) เป็ นประเด็นที่สาคัญ
จากความส าคัญ ดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการประชุมวิชาการ เรื่ อง “ การบูรณาการ
งานการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวม : ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ” ขึ้น
และในโอกาสนี้ สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ จะมี พิ ธี ม อบ
ทุนการศึกษา และมอบเกียติบตั รแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็ นการ
สร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูนกั ศึกษาพยาบาลดีเด่นที่
มีผลการเรี ยนดีทากิจกรรมกับสังคมตลอดหลักสู ตร ให้เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
ได้แสดงความยินดีและชื่นชม ร่ วมกับการนาเสนอผลงานประจาปี 2561
เพือ่ ให้สมาชิกได้รับทราบถึงการดาเนินงานของคณะกรรมการอานวยการ
สมาคมฯที่ ผ่านมาตลอดทั้ง ปี และพิธี รับ ส่ งหน้าที่ ให้กบั คณะกรรมการ
อานวยการสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ. 25622564 ด้วย

ใบสมัครการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ประจาปี 2561
“การบูรณาการงานการพยาบาลอย่ างเป็ นองค์ รวม
: ผู้ปฏิบัตวิ ชิ าชีพอย่ างมืออาชีพ”
วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561
โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
ชื่อ(นาย,นาง,น.ส.)…………….……นามมสกุล………………….....
นามสกุลเดิม……………….......ปี การศึกษาที่สาเร็จ……………..…
เลขที่ใบอนุญาต..............................................................................
สถานที่ทางาน……………………………………………………..
E-mail
(เขียนชัดเจน):-…………………………………………
โทรศัพท์…………....……….โทรสาร….………………….…....
.มือถือ……………………..……….
ค่ าลงทะเบียน ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561
( ) สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ
ท่ านละ 3,000 บาท
( ) ไม่ เป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ท่ านละ 3,500 บาท
สัง่ จ่าย สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
21/12 ถนนรางนา้ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
( ) โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิ กรไทย สาขาถนนรางน้ า
เลขทีบ่ ัญชี 052-2-03328-6 (กรุ ณาส่งสาเนาใบโอนมายังสมาคมฯ)
หมายเหตุ โปรดพิมพ์/เขียน ใบสมัครให้ชดั เจน
1. ขอให้ส่งหลักฐานการเงินพร้อมใบสมัครมาพร้อมกัน ทาง
fax 02-247-4704 สมาคมพยาบาลฯ จึงจะรับการสมัคร
เข้าร่ วมประชุม หรื อติดต่อได้ที่ 02-354-1801 – 2 ต่อ 12
หรื อ E-mail :- ns.head@thainurse.org
2. สมาคมพยาบาลฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ปิดรับลงทะเบียนหากมี
ผูเ้ ข้าประชุมเต็ม
ลงชื่อ………………………………………..
( ) อาหารอิสลาม ( ) อาหารมังสวิรัตน์ ( ) อาหารธรรมดา

สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การบูรณาการงานการพยาบาลอย่ างเป็ นองค์ รวม
: ผู้ปฏิบัติวชิ าชีพอย่ างมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 19 -21 ธันวาคม 2561
ณ ห้ องประชุ มราชาบอลลูม ชั้ น 1 อาคาร 2
โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค
กรุ งเทพมหานคร

(อยูร่ ะหว่างการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษต่อเนื่ อง

สาขา พยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล )

