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โครงการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่ประจ าปี  2561 
เร่ือง “การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม: ผู้ปฏิบัติวชิาชีพอย่างมืออาชีพ” 

โดย คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

วนัที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 
**************** 

1. ช่ือโครงการ “การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม: ผูป้ฏิบติัวิชาชีพอย่าง
มืออาชีพ” 

            
2. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ   คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 
4. ความส าคัญและเหตุผล 

จากโมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยืน กล่าวไวว้า่ การเคล่ือนจากโลกใน
ศตวรรษท่ี 20 มาสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภยั
คุกคาม เง่ือนไขและขอ้จ ากดัชุดใหม่ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันาชุดของขีดความสามารถชุดใหม่
ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง ดงันั้นพยาบาลมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้และท าความเขา้ใจใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนในคร้ังน้ี เพื่อน ามาวิเคราะห์กบัสถานการณ์การของวิชาชีพพยาบาล 
และความตอ้งการการบริการทางการพยาบาล มุ่งสู่การแสดงบทบาทพยาบาลไดอ้ยา่งมืออาชีพ โดยจะพบวา่
บทบาทพยาบาลมีความหลากหลายและซบัซ้อน พยาบาลทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง
และตอ้งหาวิธีการเรียนรู้ท่ีจะท าให้แต่ละบทบาทมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุย ั้ง อยา่งไรก็ตามพยาบาล
ควรกา้วขา้มมายาคติความเป็นหญิง สู่ความเป็นผูป้ฎิบติัวิชาชีพอยา่งมืออาชีพ น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
สร้างความเป็นผูน้ าและภาวะผูน้ าในระบบสุขภาพ รวมถึงสร้างความเขม้แข็งของสมรรถนะวิชาชีพและ
สมรรถนะเชิงวฒันธรรมเพื่อมุ่งสู่ Global Health ร่วมกบัการปรับปรุงและพฒันาบทบาทองค์กรวิชาชีพ
เพื่อใหเ้กิดการยกยอ่งเชิดชูในสังคมอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนตลอดไป ซ่ึงตอ้งอาศยัการบูรณาการ (Integrated) 
การมองอยา่งองคร์วมและการผสมผสาน (Holistic & Comprehensive) เป็นประเด็นท่ีส าคญั  
 จากความส าคญัดงักล่าว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงจดัการ
ประชุมวชิาการ เร่ือง ““การบูรณาการงานการพยาบาลอยา่งเป็นองคร์วม: ผูป้ฏิบติัวชิาชีพอยา่งมืออาชีพ” ข้ึน 
และในโอกาสน้ีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียติบัตรแก่
นกัศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาพยาบาลดีเด่น
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ท่ีมีผลการเรียนดีท ากิจกรรมกบัสังคมตลอดหลกัสูตร ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพไดแ้สดงความยินดีและช่ืนชม 
ร่วมกับจะมีการน าเสนอผลงานประจ าปี  2561 เพื่ อให้สมาชิกได้รับทราบถึงการด าเนินงานของ
คณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯท่ีผา่นมาตลอดทั้งปี และพิธีรับส่งหนา้ท่ีให้กบัคณะกรรมการอ านวยการ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ. 2562-2564 ร่วมดว้ย  
 
5. วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม 

5.1  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและแนวคิดในการบูรณาการงานการพยาบาลอยา่งเป็นองคร์วมและมือ 
        อาชีพ 

 5.2  ไดแ้นวทางในการพฒันาตนเอง วชิาชีพ และองคก์ร ท่ีหลากหลายและทนัสมยัในยคุปัจจุบนั 
  5.3  ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในวชิาชีพอยา่งกวา้งขวาง 

5.4  ไดรั้บทราบการแถลงกิจการประจ าปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2561 และ    
 รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่  วาระ 2562-2564 

5.5  ไดร่้วมแสดงความยนิดีกบัผูไ้ดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษา และร่วมพิธีรับเกียติบตัรของ
นกัศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษา
พยาบาลดีเด่นท่ีมีผลการเรียนดีท ากิจกรรมกบัสังคมตลอดหลกัสูตร 

 
6. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประกอบดว้ยพยาบาลวชิาชีพ ผูบ้ริหารการพยาบาล อาจารยพ์ยาบาล ผูป้ฏิบติัการพยาบาลและ 

ผูส้นใจ จ านวน 300 คน 
 
7. วทิยากร 

ผูน้ าในวชิาชีพการพยาบาล และผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์รระดบัประเทศ 
 
8. วธีิการประชุม 
 การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา และซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 
9. ก าหนดการประชุม 
         ระหวา่ง  วนัท่ี 19 – 21 ธนัวาคม 2561   
 
10. สถานทีจั่ดประชุม 
   หอ้งปรินซ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
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11. งบประมาณ  
             จากผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  จ านวน  300 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน  900,000   บาท 
 ( เกา้แสนบาทถว้น) 
 
   12. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถน าความรู้ท่ีได ้ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและองคก์ร ท่ีสะทอ้น
การบูรณาการงานการพยาบาลอยา่งเป็นองคร์วมในทุกบริบท จนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิพล    ส่งผลให้
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
         2. ส่งผลต่อพลงัท่ีเขม้แข็งของวิชาชีพพยาบาล ท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบทางบวกคือความส าเร็จของ
ระบบบริการสุขภาพต่อไป 
          3. สมาชิกพยาบาลมีโอกาสรับทราบการด าเนินกิจการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ในรอบปีท่ีผา่นมา  และ ร่วมแสดงความยนิดีกบัผูไ้ดรั้บทุนและนกัศึกษาพยาบาลท่ีไดรั้บเกียรติบตัรดีเด่นท่ีมี
ผลการเรียนดีและท ากิจกรรมกบัสังคมตลอดหลกัสูตร เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ใหผู้ไ้ดรั้บรางวลั 

 

                                              ผูเ้สนอโครงการ   
                  ( พนัเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพส์ักกะ) 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 
 

                                          ผูอ้นุมติัโครงการ  
                             (  รองศาสตราจารย ์สุปาณี เสนาดิสัย ) 
                            นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 
 

************************* 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่ประจ าปี 2561 

เร่ือง “การบูรณาการงานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม: ผู้ปฏิบัติวชิาชีพอย่างมืออาชีพ” 
โดย คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 

 
วนัพุธที ่19 ธันวาคม 2561 
 
พธีิกรประจ าวนั  พว. กมลเนตร วงษว์รรณะ 
 
07.30 – 08.30  ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00  พิธีเปิดการประชุมวชิาการ 

กล่าวรายงานโดย    พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พิมพส์ักกะ 
                            ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
   กล่าวเปิดโดย     รศ.สุปาณี เสนาดิสัย     
                       นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
09.00 – 09.30  พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียติบตัรแก่นกัศึกษาพยาบาลดีเด่น 
                              โดย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผูมี้อุปการะคุณ 
09.30 – 09.45  เสนอผลงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี 2561                             
                              โดย   ผศ.ดร.ทศันีย ์ รววิรกุล  เลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ 
09.45 – 10.15  พิธีรับ-ส่งหนา้ท่ีคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
10.15 – 10.30  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 12.15 การบรรยายพิเศษ 
  เร่ือง “ติดอาวธุทางปัญญา เพื่อสร้างศรัทธาและแรงดลใจ” 
  โดย คุณ ยอดเยีย่ม เทพธรานนท ์ 
          กรรมการอ านวยการ International Project Administration Co.Ltd 
12.15 – 13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
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13.00 – 14.30 การบรรยาย เร่ือง  “บทบาทผู้น าทางการพยาบาล  ในยุคการบ ริหารการ
เปล่ียนแปลง” 

   โดย ดร.หรรษา เทียนทอง  
หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล 
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

14.30 – 14.45  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 16.30  การบรรยาย เร่ือง “บทบาทผูน้ าทางการพยาบาล ท่ีเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” 
    โดย พว. มารียา ปัตยะบุตร 
     หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามนั จ.ยะลา 
 
วนัพฤหัสบดีที ่20 ธันวาคม 2561 
 
พธีิกรประจ าวนั  พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขฤดี ธชัศฤงคารสกุล 
         
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง “Design Nursing Practice in the Changing Healthcare 

Environment” 
โดย พว.ดร.ยวุดี เกตสัมพนัธ์  

                                     นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น. การบรรยายเร่ือง “การก ากบัดูแลวชิาชีพดา้นการพยาบาล (Nursing  

Governance): ประเด็นการบันทึกทางการพยาบาล และการใช้กระบวนการ
พยาบาล อยา่งเบด็เสร็จ ผสมผสาน และองคร์วม” 
โดย พว.ดร.ยวุดี เกตสัมพนัธ์  

                                     นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 16.15 น. การน าเสนอกรณีศึกษา การบนัทึกแบบ Focus Charting และการให้ขอ้เสนอแนะ
  โดย วิทยากรผู้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 
   พว.ดร.ยวุดี เกตสัมพนัธ์    
   นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
  วิทยากรผู้น าเสนอกรณีศึกษา 
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  - พว. กาญจนี นิติเรืองจรัส 
    ผูต้รวจการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยนอก     
    โรงพยาบาลศิริราช 
  - พนัตรีหญิง วไิลลกัษณ์ วารีย ์
    หวัหนา้หอผูป่้วยอายรุกรรม 18/2 แผนกพยาบาลอายรุกรรม 
    กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
  - พว.กาญจนา ไชยโกมินทร์ 
    พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 
    พยาบาลหอ้งคลอด โรงพยาบาลราชวถีิ 
   

-พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30-14.45 น.- 
 
วนัศุกร์ที ่21 ธันวาคม 2561 
 
พธีิกรประจ าวนั  พนัโทหญิง นนัทวนั ดาวอุดม 
 
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง ““การก ากบัดูแลวชิาชีพดา้นการพยาบาล (Nursing  

Governance): ประเด็นการบูรณาการการนิเทศการพยาบาล ท่ีมุ่งสู่ Happy, Quality 
and 2P Safety” 

   โดย พนัเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพส์ักกะ 
      รองผูอ้  านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกลา้   
      ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น. การบรรยายเร่ือง “นิเทศทางคลินิกอยา่งไร ใหบ้รรลุเป้าหมายของ NUR” 
   โดย พนัเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพส์ักกะ 
      รองผูอ้  านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกลา้   
      ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
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13.15 – 16.15 น. การน าเสนอกรณีศึกษา การนิเทศการพยาบาล และการใหข้อ้เสนอแนะ 
  โดย วิทยากรผู้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 
   พนัเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพส์ักกะ                                         
    รองผูอ้  านวยการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกลา้   
      ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
    วิทยากรผู้น าเสนอกรณีศึกษา 
    - พว. สุนีย ์เอ่ียมศิรินุกลู 
      หวัหนา้งานการพยาบาลผูป่้วยวกิฤตโรคหวัใจ 
      โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
    - พว. กรกช ชวนะวรัิช 
      ผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล  

  โรงพยาบาลเปาโลโชคชยั 4 
  

- ปิดประชุมและรับประทานอาหารว่าง - 
 

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


