
ตารางห้องประชุมย่อยสมาคม/ชมรมภาคบ่าย 
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
ภาคบ่าย     
ห้องที่  1  น าเสนอผลงานวิจัย และสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 
Mayfair 1 ชั้น 11 
(200 คน) 

สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  Symposium Disruption in Oncology Nursing วิทยากร 3 การ
รักษาคือศัลยกรรมมะเร็ง เคมีบ าบัด  และรังสีรักษา 
โดย  พว.จุฬาพร       ประสังสิต   (ศัลยกรรมมะเร็ง)    โรงพยาบาลศิริราช 
      พว.มนัญญา       ชุมพล       (เคมีบ าบัด)            โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
      พว.มธุรส           สุขเกษม    (รังสีรักษา)            โรงพยาบาลศิริราช 

 

 

ห้องที่ 2  น าเสนอผลงานวิจัย และสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  

ชื่อห้อง กิจกรรม 
Mayfair 2 ชั้น 11 
(200 คน) 

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   นุรักษ์เข    
สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 

เลขานุการ ดร.กนกพร    แจ่มสมบูรณ์              
กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  Palliative  Care in CVT Patient 
โดย     ผูช้่วยศาสตราจารย์อรุณ   นุรักษ์เข    
         สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  
เรื่อง  Health Literacy in CVT Patient 
โดย     ดร.กนกพร    แจ่มสมบูรณ์              
         กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  Education & Training in CVT Nurse 
โดย     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์ 
         สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย                         
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ห้องที่ 3  น าเสนอผลงานวิจัย และ สมาคมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล  

ชื่อห้อง กิจกรรม 

Mayfair 3  ชั้น 11 
(200 คน) 

สมาคมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล  

15.00 – 17.00 น. เรื่อง “นวัตกรรมการวัดความดันในช่องท้อง 
    โดย - นาวาตรีหญิงสุจิตตา  เหมือนศรี     โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
          - นาวาโทหญิงอรุณี     ลออวิไล       โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า     
เรื่อง “อมแล้วชาพาสบาย” 
    โดย  - พว.สุจิตรา     แจม่กระจ่าง         โรงพยาบาลกลาง                 
           - พว.ปนัฐดา     ชาติสุวรรณ         โรงพยาบาลกลาง               
เรื่อง “Discharge.Planning ในคลินิกผู้สูงอายุ” 
   โดย  - พว.ชูขวัญ       รู้ขายสิรนนท์        โรงพยาบาลตากสิน                    
         -  พว.ศิริพรรณ      ปิติมานะอารี      โรงพยาบาลตากสิน                   
เรื่อง  “STRONG TB network For STOP.TB” 
   โดย   - พว.กิติยา          พินิตภูวดล        โรงพยาบาลสิรินธร                    
           - พว.บรรจง         นิธิปรีชานนท์     โรงพยาบาลสิรินธร             
เรื่อง “การลดเวลาการตัดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ” 
  โดย   - นางสาวจุราลักษณ์   ค าท้วม           โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช               
          - น.อ.หญิงบุญธิดา     โชติชนาภิบาล   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
เรื่อง “เธอคือลมหายใจ” 
  โดย    - พว.ณัฐพร     ไพศาล        สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี     
           -พว.ไพรัฐ     ใสสะอาดตา    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพกระบวนการการให้ค าแนะน าปรึกษาแนวพุทธ.. 
คลินิกธรรมะรักษาใจ” 
  โดย    - พว.นงลักษณ์   ทองอินทร์    
            คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
          - พว.ภีรพร   ด่านธีระภากุล 
            คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

16 ตค.2562 

 

ห้องที่ 4   น าเสนอผลงานวิจัย และ ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลือกแห่ง 
             ประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 
KENSINGTON – A 
ชั้น  5 ( 40 คน) 

 ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ  สันตโยภาส 

เลขานุการ อาจารย์นิภาวรรณ  ชาญกลราวี 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  ศาสตร์และศิลป์ การนวดกดจุดฝ่ามือ แก้ปัญหา ความปวด ชา เบาหวาน 
นิ้วล็อค   
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  อุ่นประเสริฐพงศ์  นิชโรจน์  :  ทฤษฎี 
ฝึกปฏิบัติ    
   กลุ่มท่ี 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  อุ่นประเสริฐพงศ์  นิชโรจน์ 
   กลุ่มท่ี 2  อาจารย์พรศิริ   พฤกษชาติ 
   กลุ่มท่ี 3  พว.พันทิพา  พงศ์กาสอ 
   กลุ่มท่ี 4  พว.ศิริชดา เปล่งพานิช 
   กลุ่มท่ี 5  พว.พาพร  วิมุกตะลพ    

 
 

ห้องที่ 5  น าเสนอผลงานวิจัย และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

KENSINGTON – B 
ชั้น 5   (48 คน) 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบด ี

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  “Center of Excellence in Palliative Nursing : Ramathibodi 
School of Nursing Model” 
โดย  - รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา   ชัยวิบูลย์ธรรม 
         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  โภคพลากรณ์ 
         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
       - APN ศิริพร  เสมสาร 
         คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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ห้องที่ 6  น าเสนอผลงานวิจัย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

SUMMERSET – 1 
ชั้น 5 ( 48 คน) 

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง การร่วมสร้างจุดยืนและรูปแบบใหม่ของการพยาบาลอนามัยชุมชน :  
รวมพลังคนต่าง Gen(s)  “The Synergy of generation diversity in 
transforming community nursing approach and standpoint” 
โดย   -   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์  ชินล  าประเสริฐ 
            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสดุา  วงศ์วิเศษกุล    
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธพีร   มูลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-  รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา   อาจสันเที๊ยะ   
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

-   นางสาวณัฐพริมดา  แสงหัวช้าง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์สาขาทับยาว  
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ 

 
ห้องที่ 7   น าเสนอผลงานวิจัยและสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

SUMMERSET – 2 
ชั้น 5 ( 48 คน) 

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ประธาน รองศาสตราจารย์รัชนี        สีดา          นายกสมาคมพยาบาลฯ 
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา  จันทร์เปีย    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล   

 
15.00 – 15.30 น. 
 
 
 
 
 

THEME :  Healthy Children in Digital World 
Pediatric Nursing Quality Indicators in Asia Pacific countries 
โดย รองศาสตราจารย์รัชนี        สีดา     
     นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     Executive Committee, Asia Pacific Pediatric Nurses Association (APPNA) 
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15.30 – 16.15  น. 
 
 
16.15 – 17.00 น. 

Research Trends in Pediatric Nursing 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี  ประสบกิตติคุณ    
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
แนวทางการดูแลสุขภาพเด็กในยุคดิจิตอล 
โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชิษณุ  พันธุ์เจริญ   
       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ห้องที่ 8   น าเสนอผลงานวิจัยและสมาคมไอวีและเคมีบ าบัดแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 
MULBERRY ชั้น 10 
(100 คน) 

สมาคมไอวีและเคมีบ าบัดแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  Patient & Professional Safety: ชมรมก้าวสูส่มาคมพยาบาลไอวี 
        และเคมีบ าบัดแห่งประเทศไทย 
โดย    ดร.ผ่องพักตร์    พิทยพันธุ์ 
         ประธานสมาคมไอวีและเคมีบ าบัดแห่งประเทศไทย 

 

ห้องที่ 9   น าเสนอผลงานวิจัยและ สมาคมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย  

ชื่อห้อง กิจกรรม 

LONGUE ชั้น 10 
(40 คน) 

สมาคมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.00 น. เสวนาเรื่อง “กลยุทธ์และความส าเร็จในการสร้างชมรมผู้ป่วยเบาหวาน 
โดย -  อาจารย์อุระณี    รัตนพิทักษ์ 
         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

-  พว.น  าเพชร  สายบัวทอง 
   ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ห้องที่ 10   น าเสนอผลงานวิจัยและ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 
ชื่อห้อง กิจกรรม 

JUBILE – 1 ชั้น 11 
(60 คน) 

ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 

15.00 – 17.00 น. Enterostomal Therapy Nurse’s Role : Thailand and World Stage  
โดย  -  พันตรีหญิงจรัสพรรษ  วงศ์วิเศษกาญจน์ 
          โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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- นางสาวบุญชื่น  อิ่มมาก 
   โรงพยาบาลราชวิถี 
ผู้ด าเนินการอภิปราย -พันเอก (พิเศษ) หญิงสุขฤทัย   วิโรจน์ยุติ 
                            โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

ห้องที่ 11  น าเสนอผลงานวิจัย และชมรมพยาบาลสารสนเทศแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

JUBILE – 2 ชั้น 11 
(60 คน) 

ชมรมพยาบาลสารสนเทศแห่งประเทศไทย 

ประธาน ดร.ธีรพร   สถิรอังกูร                           

เลขานุการ นางสาวอรรถยา   อมรพรหมภักดี     
กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  How Can we improve the Quality of Care with Health IT? 
 โดย  อาจารย์ศุภรักษ์     แนววงศ์           สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
        อาจารย์อัญชิสา     มีทิม               โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย  นางสาวอรรถยา   อมรพรหมภักดี       
                           กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

 
ห้องที่ 1   น าเสนอผลงานวิจัย และชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ าแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

Mayfair -1  ชั้น 11 
(200 คน) 

ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ าแห่งประเทศไทย 

ประธาน พว.นุชจารี       จังวณิชชา 
เลขานุการ พว.อังเนส        เจียจวบศิลป์ 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  Leadership for Change in IV care 
    โดย  ดร.ภัทรารัตน์   ตันนุกิจ 
เรื่อง  IVN role for Competency enhancement 
    โดย  พว.บุญเรือน   ชุ่มแจ่ม 
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เรื่อง  IVN role for Complication Management 
    โดย  น.ท.หญิงสกุลพร   สมจิตรมูล 

ห้องที่ 2   น าเสนอผลงานวิจัย และ สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 
Mayfair – 2  ชั้น 11 
(200 คน) 

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  บุตรศรีภูมิ        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

เลขานุการ  นางสาวปวีณา   แน่นหนา                                   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์         
15.00 – 17.00 น. เรื่อง  บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัด : การป้องกันการเกิด DVT ในผู้ป่วยที่เข้า

รับการผ่าตัดในยุคดิจิทัล 
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  บุตรศรีภูมิ    
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง  การดูแลในช่วงการเปลี่ยนผ่าน : วิธีการออกแบบระบบห้องผ่าตัดเพื่อลด
การติดเชื้อแผลผ่าตัดในการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก 
   โดย  นางสาวปวีณา   แน่นหนา     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 
ห้องที่ 3   ประธาน รศ.ดร.วิไลวรรณ   ทองเจริญ                                  

ชื่อห้อง กิจกรรม 
Mayfair -3 ชั้น 11 
(200 คน) 

  Student  Forum 
  บทบาทของนักศึกษาพยาบาลในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.00 น. 
 
 
14.00 – 15.00 น. 
 
 
 
 
15.00 – 16.00 น. 
16.00 – 17.00 น. 

ลงทะเบียน 
เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา   
        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม 
กลุ่ม 1  การจัดการศึกษา หลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน 
กลุ่ม 2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีในความคาดหวัง 
กลุ่ม 3  การพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กลุ่ม 4  การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ ความก้าวหน้า สิ่งที่อยากท าในอนาคต 
น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 4 กลุ่ม 
อภิปรายและสรุปผลการประชุม 

 



8 
 
ห้องที ่4   น าเสนอผลงานวิจัย และชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

KENSINGTON – A 
ชั้น  5 ( 40 คน) 

 ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ประธาน นางสมพร   ค าพรรณ์              โรงพยาบาลราชวิถี 

เลขานุการ นางกานดา  เลาหศิลป์สมจิตร์     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
15.00 – 17.00 น. เรื่อง วิสัญญีพยาบาลพึ่งได้... เม่ืออุบัติภัยมา 

โดย นายธีระวัฒน์      โพธิ์วฒัน์    โรงพยาบาลราชวิถี 
      นางวิไลรัตน์       โพธิ์เงิน      โรงพยาบาลราชวิถี 
      นางสมพร        ค าพรรณ์      โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 
 

ห้องที่ 5   น าเสนอผลงานวิจัย และชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย                                     
ชื่อห้อง กิจกรรม 

KENSINGTON – B 
ชั้น 5   (48 คน) 

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย 

ประธาน นางเอื องพร    พิทักษ์สังข์        โรงพยาบาลศิริราช 
เลขานุการ นางสาวกณิกนันต์  นรินทร์กุล ณ อยุธยา     โรงพยาบาลรามาธิบดี 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  บทบาทและความท้าทายของพยาบาลจักษุใน Vision 2020 (Systemic 
eye disease และ Lid Spa) 
โดย   พว.นิตยา  อินทร์บ ารุง   โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
        นางจินดา   สุวรัตน์       โรงพยาบาลรามาธิบดี   

 
ห้องที่ 6   น าเสนอผลงานวิจัย และ สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย                               

ชื่อห้อง กิจกรรม 

SUMMERSET – 1 
ชั้น 5 ( 48 คน) 

สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย                               

ประธาน นางรังสิมา  บ าเพ็ญบุญ    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
เลขานุการ นางจิราพร  ประกายรุ้งทอง     

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 
15.00 – 17.00 น. เรื่อง  บทบาทอาชีวอนามัย : ประเทศไทย 

โดย นางจันทร์ทิพย์    อินทวงศ์   โรงพยาบาลระยอง 
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16 ตค.2562 

 

      นางวัลยล์ดา       เลาหกุล   โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
      นางศิรินทร์ทิพย์  ชาญด้วยวิทย์    โรงพยาบาลระยอง 
      นางสาวเย็นฤดี   แสงเพ็ชร    โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

 

ห้องที่ 7   น าเสนอผลงานวิจัย และชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

SUMMERSET – 2 
ชั้น 5 ( 48 คน) 

ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล 

ประธาน พว.ดร.นุชระพี   สุทธิกุล            โรงพยาบาลราชวิถี 
เลขานุการ พว.บุญชื่น        อ่ิมมาก             โรงพยาบาลราชวิถี  

15.00 – 17.00 น. เรื่อง How to management 2P Safety Goals from Policy to nursing 
Practice 
โดย    พว.พัชรา   ตุลยวศินพงศ์    
         ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เรื่อง บทบาทพยาบาลในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของบุคลากร
สาธารณสุข (Personel safety) และการดูแลสุขภาพบุคลากร 
โดย      พว.รณิดา  ตุละวิภาค         
           ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
           คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   
เรื่อง “มาตรการความปลอดภัยการใช้รถพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี” 
โดย      พว.เสาวลักษณ์   วงศ์กาฬสินธุ์ 
           โรงพยาบาลราชวิถี 

 
ห้องที่ 8  น าเสนอผลงานวิจัย และชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 
MULBERRY ชั้น 10 
(100 คน) 

 ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  Virtual Nursing : Smart Patient Monitoring 
   โดย  พว.รจุิรา   ทรงประโคน      โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
เรื่อง  Smart Nursing : Medication Administration 
   โดย  พว.แสงเดือน  รัตนได้เจริญสุข   โรงพยาบาลสินแพทย์ 
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เรื่อง  QUIPP : E-Nursing record 
   โดย  พว.สรีญานันท์   ศศิญาพันธ์      โรงพยาบาล BNH  

 

 
ห้องที่ 9   น าเสนอผลงานวิจัยและสมาคมโภชนบ าบัด 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

LONGUE ชั้น 10 
(40 คน) 

สมาคมโภชนบ าบัด 

ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ   เปียซื่อ  
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขานุการ นาวาอากาศโทหญิงธัญรัศม์  หิรัญวิศิษฏ์ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

15.00 – 17.00 น. Home TPN กับบทบาทพยาบาล 
โดย พว อรวรรณ   พิชิตไชยพิทักษ์ 
      ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี  
      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด 

 
ห้องที่ 10   สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงประเทศไทย                    

ชื่อห้อง กิจกรรม 

JUBILE – 1 ชั้น 11 
(60 คน) 

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงประเทศไทย                    

พิธีกรประจ าวัน APN อาคม   รัฐวงษา 
กรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั นสูงประเทศไทย 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง APN กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในยุค Disruptive Technology : 
บทบาทของสมาคม APN 
โดย  -   รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา      ยูนิพันธุ ์          
           ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั นสูงประเทศไทย 

- รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข   ศิริพูล 
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั นสูงประเทศไทย 

       -  APN อาคม   รัฐวงษา 
          กรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั นสูงประเทศไทย 
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16 ตค.2562 

 

- APN อุบลรัตน์  ต้อยมาเมือง 
กรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั นสูงประเทศไทย 

 
ห้องที่ 11   น าเสนอผลงานวิจัยและสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

JUBILE – 2 ชั้น 11 
(60 คน) 

สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย 

ประธาน อาจารย์ ดร.นวรรณ  สินประเสริฐ 
เลขานุการ อาจารย์จันทนา       แจ้งเจนเวทย์ 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง   How nurses overcome the dry eye diseases in 2020 
โดย   นายแพทย์ณัฐวุฒิ     วะน  าค้าง   โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์อินเตอร์เนชั่นเนล 
        แพทย์หญิงอารีย์   นิมิตวงศ์สกุล  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
        พว.วิมลรัตน์  สุขใส                โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์อินเตอร์เนชั่นเนล 

 

วันพฤหัสบดีที ่21 พฤศจิกายน 2562 
 

ห้องที่ 1   น าเสนอผลงานวิจัยและสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 
Mayfair 1  ชั้น 11 
(200 คน) 

สมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย 

ประธาน นางนิตยา       ภูริพันธุ์            โรงพยาบาลเลิดสิน 
เลขานุการ นายอ านาจ      กาศสกุล          โรงพยาบาลเลิดสิน 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  Transform Emergency Nurses 
โดย - นางสาวกรรณิการ์     กาศสมบูรณ์    
        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
      - นางพิชญา    ทองโพธิ์      
        โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      - นายสุรัตน์     สุขสว่าง                     
         โรงพยาบาลวังน้อย   
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ห้องที่ 2   น าเสนอผลงานวิจัย และชมรมพยาบาลอนามัยโรงเรียนแห่งประเทศไทย                                     
ชื่อห้อง กิจกรรม 

Mayfair 2 ชั้น 11 
(200 คน) 

ชมรมพยาบาลอนามัยโรงเรียนแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  การดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนไทยในยุค 4.0 
โดย -  เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพื นฐาน (สพฐ.) 
     -   อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  หรือผู้แทน 
     -   นางลัดดา เจียมจูไร 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนมัฐธยมศึกษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)       
      -   ศาสตราจารย์ ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์ 
          ประธานชมรมพยาบาลอนามัยโรงเรียนแห่งประเทศไทย 

 
ห้องที่ 3   น าเสนอผลงานวิจัย และสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย                                     

ชื่อห้อง กิจกรรม 
Mayfair 3 ช้ัน 11  
(200 คน) 

 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 

ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ์   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขานุการ พว.อนงค์นุช   ศาโศก    โรงพยาบาลศรีธัญญา 

15.00 – 17.00 น. Recovery Oriented Nursing Innovation for Transforming Mental 
Health Service System 
นวัตกรรมการพยาบาลมุ่งการคืนสู่สุขภวะ สู่การพลิกโฉมระบบบริการสุขภาพจิต 
โดย    ดร.นพรัตน์    ไชยช านิ            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
         นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ มเยือน    โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
         นางสาวสวัสดิ์   เที่ยงธรรม     โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
         นางบุศกร  วราภรณ์อมรเดช   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
         นายจรัล    พงศ์ธรสกุล         โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
         นางอรุณี   โสตถิวนิชย์วงศ์     โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
         นางสาวนิตยา   สุริยพันธ์       โรงพยาบาลศรีธัญญา      
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ห้องที่ 4   น าเสนอผลงานวิจัยและชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก                                     
ชื่อห้อง กิจกรรม 

KENSINGTON – A 
ชั้น  5 ( 40 คน) 

 ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  

ประธาน ดร.ศุกร์ใจ    เจริญสุข            
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 

เลขานุการ ดร.พเยาว์     พงษ์ศักดิ์ชาติ      
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง “พลิกโฉมการจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21” 
โดย   ดร.กมลรัตน์    เทอร์เนอร์    
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
        ดร.จิราพร  วรวงศ์            
        ผู้อ านวยการวิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
        ดร.ขวัญตา   บุญวาศ          
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

 
 

ห้องที่ 5   น าเสนอผลงานวิจัย และ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย                              
ชื่อห้อง กิจกรรม 

KENSINGTON – B 
ชัน้ 5   (48 คน) 

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง NCD Challenge : tobacco control skill building workshop 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต 
        อาจารย์ฐาปนี  ภาณุภาส 
        อาจารย์นวลขนิษฐ์   ลขิิตลือชา 
        รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  พันธ์ภักดี 

 

 

ห้องที่ 6   น าเสนอผลงานวิจัยและสมาคมพยาบาลโรคไต 
ชื่อห้อง กิจกรรม 

SUMMERSET – 1 
ชั้น 5 ( 48 คน) 

สมาคมพยาบาลโรคไต 

ประธาน นางสาวนันทา    มหัธนันท์          โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เลขานุการ นางสาวปิ่นแก้ว   คล้ายประยงค์    โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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15.00 – 17.00 น. เรื่อง How to choose the best RRT Modality for all ESRD Patients. 

โดย  นางสาวนันทา    มหัธนนัท์          โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
      นางสาวปิ่นแก้ว   คล้ายประยงค์    โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

ห้องที่ 7   น าเสนอผลงานวิจัยและสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 

ชื่อห้อง กิจกรรม 
SUMMERSET– 2 
ชั้น 5 ( 48 คน) 

สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์   ปานอุทัย       คณะพยาบาลศาสตร์  ม.เชียงใหม่ 
เลขานุการ อาจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ: บทบาทพยาบาลด้าน 
        ผู้สูงอาย ุ   
โดย  -  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  เกศพิชญวัฒนา    
          คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       -  รองศาสตราจารย์ประคอง  อินทรสมบัติ 
       -  คุณทิพเนตร งามกาละ 
          แผนกงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 
ห้องที่ 8   น าเสนอผลงานวิจัยและชมรมพยาบาลไอซียูแห่งประเทศไทย 

ชื่อห้อง กิจกรรม 

MULBERRY ชั้น 10 
(100 คน) 

ชมรมพยาบาลไอซียูแห่งประเทศไทย 

ประธาน พว.จันทร์จุรีย์  เขาพินพฤกษ์   โรงพยาบาลศิริราช 

เลขานุการ พว.พิมพ์จิตร์   กาญจนสินธุ์     โรงพยาบาลศิริราช 
ผู้ด าเนินรายการ พว.เปรมจิตร   คล้ายเพ็ชร์      โรงพยาบาลศิริราช 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง Digital Disruption: the impact on ICU Nurse competency 
โดย  พว.เปรมจิตร    คล้ายเพ็ชร์    โรงพยาบาลศิริราช 
       พว.เสาวนีย์       เนาวพาณิช  โรงพยาบาลศิริราช 
       พว.ปราณี        ทองใส         โรงพยาบาลศิริราช 
       พว.รณิดา        ตุละวิภาค      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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ห้องที่ 9   สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย                                     
ชื่อห้อง กิจกรรม 

LONGUE ชั้น 10 
(40 คน) 

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.00 น. เรื่อง  CCSD ปรับตัวอย่างไรในยุค Disruptive Technology 
โดย   นางสาวนันท์ภาสิ์  สิริจนิดาดิรัชต์ 
        นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื อแห่งประเทศไทย 

 

 

ห้องที่ 10   ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง                                     

ชื่อห้อง กิจกรรม 
JUBILE – 1 ชั้น 11 
(60 คน) 

ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง 

พิธีกร นางสาวรสศุคณธ์   เจืออุปถัมภ์           ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง 
ประธาน นางสุพรรณ์         ว่องรักษ์สัตว์          รองประธานชมรมฯ 

เลขานุการ นางสาวจิราภรณ์    ศรไชย                 โรงพยาบาลสงฆ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ นางศิริพร             สวยพริ ง              สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

15.00 – 17.00 น. เสวนาเรื่อง “Value added for Palliative care Nursing 
โดย  นางลดาวัลย์     รวมเมฆ         ประธานชมรมฯ 
เรื่อง แนวคิดการสร้าง Value added for Palliative Care Nursing 
โดย  ดร.ปานตา    อภิรักษ์นภานนท์     วิทยาลัยเซนต์หลยุส์ 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลท่าวุ้ง : บทบาทชมรมฯ ที่ด าเนินการเพื่อสร้าง Value 
added for Palliative Care Nursing 
โดย  นางสาวสุรีย์        ลี มงคล        โรงพยาบาลศิริราช 
เรื่อง การ Transformation & Disruption in Palliative Care Nursing 
โดย   นางสาวสุรีย์     ลี มงคล           โรงพยาบาลศิริราช 
        ดร.ธีรพร         สถิรอังกูร        รักษาการในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
                                               ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) 
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ห้องที่ 11   ประชุมผู้บริหารทุกฝ่ายในวิชาชีพ                                   

ชื่อห้อง กิจกรรม 

JUBILE – 2 ชั้น 11 
(60 คน) 

 

15.00 – 17.00 น. ประชุมผู้บริหาร เพื่อทบทวนข้อยุติร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งทางด้านการศึกษา การบริการ 
และการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


