
“การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม  
: ผู้ปฏบัิติวชิาชีพอย่างมอือาชีพ”  

 
 
พธีิกรประจ าวัน   พว. กมลเนตร   วงษ์วรรณะ 
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวชิาการ 
09.00 - 09.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียติบตัร 
                           แก่นกัศึกษาพยาบาลดีเด่น 
                โดย   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
                          และผู้มีอุปการะคุณ 
09.30 - 09.45 น. เสนอผลงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                           ประจ าปี 2561                             
                โดย     ผศ.ดร.ทัศนีย์  รวิวรกุล                                          
                           เลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ 
09.45 - 10.15 น.  พิธีรับ-ส่งหนา้ท่ีคณะกรรมการอ านวยการ 
                            สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
10.15 - 10.30 น.   อาหารวา่ง 
10.30 - 12.15 น.  การบรรยายพเิศษ เร่ือง “ ติดอาวุธทางปัญญา เพือ่                   
                            สร้างศรัทธาและแรงดลใจ ” 
 โดย     คุณ ยอดเยี่ยม   เทพธรานนท์  
                            กรรมการอ านวยการ International  
                            Project Administration Co.Ltd 
12.15 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั  
13.00 - 14.30 น.   การบรรยาย เร่ือง “ บทบาทผู้น าทางการพยาบาล ใน 
                             ยุคการบริหารการเปลีย่นแปลง ” 
 โดย     ดร.หรรษา    เทียนทอง  
                             หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล 
                             รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
14.30–14.45 น. อาหารวา่ง 

14.45 -16.30 น. การบรรยาย เร่ือง “ บทบาทผู้น าทางการพยาบาล ท่ีเข้าใจ  
                           เข้าถึง และพฒันา ”  
               โดย      พว. มารียา    ปัตยะบุตร 
                            หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามนั จ.ยะลา 
 
 
พธีิกรประจ าวัน พ.ต.อ.หญิง ดร.สุขฤด ี  ธัชศฤงคารสกุล 
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง “ Design Nursing Practice in the  
                                  Changing Healthcare Environment ” 
               โดย   พว.ดร.ยุวด ี   เกตสัมพนัธ์  
                        นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
10.30 – 10.45 น.  อาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น. การบรรยายเร่ือง “ การก ากบัดูแลวิชาชีพด้านการ
พยาบาล (Nursing Governance) : ประเดน็การบันทึกทางการพยาบาล  
และการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน และองค์รวม ” 
  โดย   พว.ดร.ยุวด ี   เกตสัมพนัธ์  
                           นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
12.15 – 13.15 น. อาหารกลางวนั 
13.15 – 16.15 น. การน าเสนอกรณีศึกษา การบันทึกแบบ Focus  
                                  Charting และการให้ข้อเสนอแนะ   
  โดย     วิทยากรผู้ให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ 
              -  พว.ดร.ยุวด ี   เกตสัมพนัธ์    
   นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
          วิทยากรผู้น าเสนอกรณีศึกษา 
 - พว. กาญจนี   นิติเรืองจรัส 
                  ผูต้รวจการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยนอก รพ.ศิริราช 
 - พนัตรีหญิง วิไลลกัษณ์   วารีย์ 
   หวัหนา้หอผูป่้วยอายรุกรรม 18/2   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
                - พว.กาญจนา    ไชยโกมินทร์   
                   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หอ้งคลอด โรงพยาบาลราชวถีิ 

   
 
พธีิกรประจ าวัน พนัโทหญิง นันทวัน   ดาวอุดม 
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง “ การก ากบัดูแลวิชาชีพด้านการ
พยาบาล (Nursing Governance) : ประเดน็การบูรณาการการนิเทศการ
พยาบาล ท่ีมุ่งสู่ Happy, Quality and 2P Safety ” 
               โดย        พนัเอกหญิง รุ่งทิวา   พมิพ์สักกะ 
              รองผูอ้  านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกลา้   
                ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
10.30 – 10.45 น.    อาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น.     การบรรยายเร่ือง “ นิเทศทางคลนิิกอย่างไร ให้บรรลุ 
                                 เป้าหมายของ NUR ”        
                 โดย     พนัเอกหญิง รุ่งทิวา   พมิพ์สักกะ 
                             รองผูอ้  านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกลา้   
                ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
12.15 – 13.15 น.  อาหารกลางวนั 
13.15 – 16.15 น. การน าเสนอกรณีศึกษา การนิเทศการพยาบาล และ                      
                                 การให้ข้อเสนอแนะ   
 โดย  วิทยากรผู้ให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ 
                -  พนัเอกหญิง รุ่งทิวา   พิมพ์สักกะ 

   รองผูอ้  านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกลา้                                        
    ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
        วิทยากรผู้น าเสนอกรณีศึกษา 
                  - พว. สุนีย์   เอีย่มศิรินุกูล 
     หวัหนา้งานการพยาบาลผูป่้วยวกิฤตโรคหวัใจ 
     โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
   - พว. กรกช   ชวนะวิรัช 
      ผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล   โรงพยาบาลเปาโลโชคชยั 4 
      ปิดประชุมและรับประทานอาหารวา่ง  
                              ************************** 

วนัที ่ 19 ธันวาคม 2561 
วนัที ่ 20 ธันวาคม  2561 

วนัที ่ 21 ธันวาคม  2561 



              
                
         จากโมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งคัง่ มั่นคง และยัง่ยืน 
กล่าวไวว้่า การเคล่ือนจากโลกในศตวรรษท่ี 20 มาสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 
เป็นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภยัคุกคาม 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัชุดใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาชุดของ
ขีดความสามารถชุดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง     ดังนั้ น
พยาบาลมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้และท าความเขา้ใจในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนในคร้ังน้ี เพือ่น ามาวเิคราะห์กบัสถานการณ์ของ
วิชาชีพพยาบาล และความตอ้งการการบริการทางการพยาบาล มุ่งสู่การ
แสดงบทบาทพยาบาลไดอ้ย่างมืออาชีพ โดยจะพบว่าบทบาทพยาบาลมี
ความหลากหลายและซับซ้อน พยาบาลทุกคนจะต้องท าความเขา้ใจใน
บทบาทของตนเองและตอ้งหาวิธีการเรียนรู้ท่ีจะท าให้แต่ละบทบาทมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่หยุดย ั้ง อยา่งไรก็ตามพยาบาลควรกา้วขา้มมายาคติ
ความเป็นหญิง สู่ความเป็นผูป้ฎิบัติวิชาชีพอย่างมืออาชีพ น าไปสู่การ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน สร้างภาวะความเป็นผูน้ าในระบบสุขภาพ รวมถึงสร้าง
ความเขม้แขง็ของสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะเชิงวฒันธรรมเพือ่มุ่งสู่ 
Global Health ร่วมกับการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทองค์กรวิชาชีพ
เพื่อให้เกิดการยกย่องเชิดชูในสังคมอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนตลอดไป ซ่ึง
ต้องอาศัยการบูรณาการ (Integrated) การมองอย่างองค์รวมและการ
ผสมผสาน (Holistic & Comprehensive) เป็นประเดน็ท่ีส าคญั  
 จากความส าคญัดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงจดัการประชุมวชิาการ เร่ือง “ การบูรณาการ
งานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม : ผูป้ฏิบติัวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ” ข้ึน 
และในโอกาสน้ีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะมีพิ ธีมอบ
ทุนการศึกษา และมอบเกียติบตัรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นการ
สร้างขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาพยาบาลดีเด่นท่ี
มีผลการเรียนดีท ากิจกรรมกบัสังคมตลอดหลกัสูตร ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพ
ไดแ้สดงความยินดีและช่ืนชม ร่วมกบัการน าเสนอผลงานประจ าปี 2561 
เพือ่ให้สมาชิกไดรั้บทราบถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการอ านวยการ
สมาคมฯท่ีผ่านมาตลอดทั้ งปี และพิธีรับส่งหน้าท่ีให้กบัคณะกรรมการ
อ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ. 2562-
2564   ดว้ย  

 
 
 
 
 
 
ช่ือ(นาย,นาง,น.ส.)…………….……นามมสกลุ…………………..... 
นามสกลุเดิม……………….......ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ……………..… 
เลขท่ีใบอนุญาต.............................................................................. 
สถานท่ีท างาน…………………………………………………….. 
E-mail (เขียนชดัเจน):-………………………………………… 
โทรศพัท…์………....……….โทรสาร….………………….….... 
.มือถือ……………………..………. 
ค่าลงทะเบียน   ลงทะเบียนภายในวนัที ่13 ธันวาคม 2561 
  (     ) สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ          ท่านละ 3,000 บาท 
  (     ) ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ  ท่านละ 3,500 บาท 
สัง่จ่าย    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
            21/12 ถนนรางน า้ เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
    (    ) โอนเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน ้ า 
เลขทีบ่ัญชี 052-2-03328-6 (กรุณาส่งส าเนาใบโอนมายงัสมาคมฯ) 
   หมายเหตุ   โปรดพิมพ/์เขียน ใบสมคัรใหช้ดัเจน  

1. ขอใหส่้งหลกัฐานการเงินพร้อมใบสมคัรมาพร้อมกนั ทาง 
fax     02-247-4704  สมาคมพยาบาลฯ  จึงจะรับการสมคัร
เขา้ร่วมประชุม หรือติดต่อไดท่ี้     02-354-1801 – 2 ต่อ 12 
หรือ E-mail :-   ns.head@thainurse.org 

     2. สมาคมพยาบาลฯ  ขอสงวนสิทธ์ิปิดรับลงทะเบียนหากมี 
          ผูเ้ขา้ประชุมเตม็  
                    ลงช่ือ……………………………………….. 
(    ) อาหารอิสลาม  (     ) อาหารมงัสวรัิตน์   (    ) อาหารธรรมดา      

 
 

         

 
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 
 
 
 
 
 
      
 
  

 
ระหว่างวนัที ่ 19 -21  ธันวาคม  2561 

                 ณ ห้องประชุมราชาบอลลูม  ช้ัน 1 อาคาร 2                                   
                    โรงแรมปรินซ์พาเลซ  มหานาค  

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

(อยูร่ะหวา่งการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษต่อเน่ือง
สาขา พยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล ) 

 

ใบสมคัรการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่ประจ าปี 2561 
 “การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม  

: ผู้ปฏิบัตวิชิาชีพอย่างมอือาชีพ” 
วนัที ่19 – 21 ธันวาคม 2561  

โรงแรมปรินซ์พาเลซ  มหานาค  กรุงเทพมหานคร 
 

หลกัการและเหตุผล 

 

การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม  
: ผู้ปฏบัิติวชิาชีพอย่างมอือาชีพ 

 


