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โครงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น 

ร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาล 
เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” 
โดย คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ชื่อโครงการ “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” 
            

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 

4. ความส าคัญและเหตุผล 
การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-Based Health Care) ในปัจจุบันได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างและ

หลากหลายมุมมองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายให้เกิดความคุ้มค่า 
คุ้มราคา ภายใต้การบริการที่มีคุณภาพ คุณค่า และคุณธรรม ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การปรับเปลี่ยนเชิง
โครงสร้าง การจัดรูปแบบการบริการแบบใหม่ การบูรณาการข้ามสายงาน/ข้ามสถานพยาบาล การขยายบริการ การมีระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลที่มีเทคโนโลยีที่ดี การวัดผลลัพธ์ในรูปแบบใหม่ และการบริหารจัดการด้านการเงินในรูปแบบใหม่ 
เป็นต้น ดังนั้นการมีรูปแบบการพยาบาลที่เป็นเลิศในระบบบริการสุขภาพ จะเอ้ือให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้
บริการ โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีมุมมองที่หลากหลายมิติ มี
การบูรณาการ (Integrated)  การท างานร่วมกัน (Collaboration) การมองอย่างองค์รวมและการผสมผสาน (Holistic & 
Comprehensive) ภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ จนส่งผลให้เกิดคุณภาพงานบริการที่ดี (Value Health Outcome) และ
ระบบบริการสุขภาพที่สมคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ดังนั้นพยาบาลทุกระดับ มีความจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า ด้วยการมีรูปแบบการพยาบาลที่เป็นเลิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการประชุมวิชาการทางการพยาบาล เร่ือง “Best Practice of Nursing Models: 
Value-Based Health Care” ขึ้น และในโอกาสนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบ
เกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
ที่มีผลการเรียนดีท ากิจกรรมกับสังคมตลอดหลักสูตร ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้แสดงความยินดีและชื่นชม รวมถึงมีการน าเสนอ
ผลงานประจ าปี 2562 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯที่ผ่านมาตลอดทั้ง
ปีร่วมด้วย 
 

5. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวคิดในเร่ือง การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-Based Health Care) 
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          5.2 ได้แนวทางในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และองค์กร ที่หลากหลายและทันสมัยในยุคปัจจุบัน ที่มี 
              การบูรณาการ การสร้างความร่วมมือ การคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้เกิดรูปแบบการพยาบาลที่เป็นเลิศ 
          5.3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในวิชาชีพอย่างกว้างขวาง 
 

6. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล และ ผู้สนใจ 

จ านวน 300 คน 
 

7. วิทยากร 
 ผู้น าในวิชาชีพการพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับประเทศ 

 

8. วิธีการประชุม 
  การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 

9. ก าหนดการประชุม 
            วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562   
 

10. สถานที่จัดประชุม 
   ห้องปรนิซ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 อาคาร 2  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
11. งบประมาณ   
            รายรับจากผู้เข้าร่วมประชุม คนละ 3,000 บาท            
    

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร ที่สะท้อน 
   การบูรณาการ การสร้างความร่วมมือ การคิดเชิงออกแบบ ในงานการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม 
   มุ่งเน้นคุณค่าในทุกบริบท จนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิพล ส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย  
   ที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. ส่งผลต่อพลังที่เข้มแข็งของวิชาชีพพยาบาล ที่จะท าให้เกิดผลกระทบทางบวกคือความส าเร็จของ 
   ระบบบริการสุขภาพต่อไป 

                                           ผู้เสนอโครงการ       
                                                               ( พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ ) 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 
 
 

                                          ผู้อนุมัติโครงการ      
                        ( รองศาสตราจารย์ สปุาณี เสนาดสิัย ) 

                         นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น 
ร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาล 

เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” 
โดย คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 
…………………………………………………………………………………….. 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 
พิธีกรประจ าวัน  พันโทหญิง สุดธิดา ฤทธิธาดา 
07.30 – 08.45  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00  พิธีเปิดการประชุมใหญส่ามัญประจ าปีและการประชุมวิชาการทางการพยาบาล 

กล่าวรายงานโดย    พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ 
                            ประธานฝ่ายบริการการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
   กล่าวเปิดโดย     รศ.สุปาณี เสนาดิสัย     
                       นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
09.00 – 09.45  พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น 
                              โดย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผู้มีอุปการะคุณ 
09.45 – 10.10  เสนอผลงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี 2562                             
                              โดย   ผศ. ดร.เวหา เกษมสุข  
                                          เลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ 
10.10 – 10.30  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Principle of Value-Based Health Care Delivery” 
  โดย นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี 
          ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 การบรรยาย เรื่อง “ Nursing Models: Importance Perspective for 

Professional  Nurses ” 
โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์  

                                      ประธานชมรมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายบริการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
14.30 – 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง 
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14.45 – 16.15 การบรรยาย เรื่อง “การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า: มุมมองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
วิชาชีพ” 

    โดย อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล 
     ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล   
     ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมสาขาการพยาบาล 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 
พิธีกรประจ าวัน  พันโทหญิง นันทวัน ดาวอุดม         
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “Integration and Collaboration in Public Health” 

โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล  
                                    ผู้ทรงคณุวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)    
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง “บทบาทที่ส าคัญและแสดงถึงคุณค่าของ Stroke Nurse กับการ

ได้รับการประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification จาก สรพ.) 
โดย พว. อุไร ค ามาก  

พยาบาลระดับช านาญการพิเศษ 
หัวหน้า Stroke Unit โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
พว. นลินรัตน์ ทองนิรันดร์ 
หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  พันเอกหญิงรัชนีกร บุณยโชติมา 
 หัวหน้าพยาบาลแผนกพยาบาลอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน  
 กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 ประธานชมรมพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองไทย 
  พันโทหญิง สุดธิดา ฤทธิธาดา 
 พยาบาลฝ่ายบริการ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 ผู้ด าเนินการอภิปราย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. การอภิปรายเรื่อง “Model of Nursing Care forward to Integration, 

Collaboration & Holistic”  
 โดย พว. ดร.สุณี สุวรรณพสุ 
  ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล 8 และ APN สาขา Gerontological Nursing 
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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 พว. ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา   
 รอ้ยต ารวจเอกหญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล 

นักวิชาการพยาบาลช านาญการ  
กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ผู้ด าเนินการอภิปราย 
14.45 – 15.00  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.00  การบรรยายเรื่อง “Thai Palliative Care Nursing Model by Thai Palliative  

Care Nurses Society” 
   โดย พว. ลดาวัลย์ รวมเมฆ 
   -ประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง 
                                          -นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
                                           พระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  
                                         - ประธานคณะอนุกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาล 
                                           ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล  

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
พิธีกรประจ าวัน  พันโทหญิงชุติมา  ป.ว. สังฆา  
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “Design Thinking for Value-Based Health Care Delivery” 

โดย     รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ 
 รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง “กลยุทธ์ของทีมน าทางการพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง ภายใต้เกณฑ์การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)” 
โดย  นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร อินทรชัย 
 รองผู้อ านวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 พว. จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน 

  อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

พว. นุชจารี จึงวณิชชา 
ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ 
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พว. ปริศนา ปทุมอนันต์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

 ผู้ด าเนินการอภิปราย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. การบรรยายเรื่อง “Blocks of Comprehensive Care: Model for Integration 

and Collaboration forward to VBHC” 
โดย พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ 

                        รองผู้อ านวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
    ประธานฝ่ายบริการการพยาบาล  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
15.00 – 15.15 น. พิธีปิด และรับประทานอาหารว่าง 
 
 

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


