
เร่ือง  “Best Practice of Nursing Models : Value-Based Health Care” 
 
 
พิธีกรประจ ำวนั         พนัโทหญิง สุดธิดา ฤทธิธาดา 
07.30 – 08.45            ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00           พธีิเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562    
                                  และการประชุมวชิาการทางการพยาบาล 
                                 กล่ำวรำยงำนโดย   พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พมิพ์สักกะ 
                           ประธำนฝ่ำยบริกำรกำรพยำบำล สมำคมพยำบำลฯ 
                 กล่ำวเปิดโดย    รศ.สุปาณ ีเสนาดสัิย     
                      นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ 
09.00 – 09.45           พธีิมอบทุนการศึกษา และมอบเกยีรติบัตรแก่ 
                                 นักศึกษาพยาบาลดเีด่น 
                                 โดย  นำยกสมำคมพยำบำล ฯ และผูมี้อุปกำระคุณ 
09.45 – 10.10           เสนอผลงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
                                 ประจ าปี 2562                             
                                โดย   ผศ. ดร.เวหา เกษมสุข              
                                 เลขำธิกำรสมำคมพยำบำลฯ 
10.10 – 10.30          พกัรับประทำนอำหำรวำ่ง 
10.30 – 12.00          การบรรยายพเิศษ เร่ือง “Principle of Value-Based  
                                Health Care Delivery” 
              โดย   นพ.กติตินันท์ อนรรฆมณ ี
                                ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
12.00 – 13.00         พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั  
13.00 – 14.30        การบรรยาย เร่ือง “ Nursing Models: Importance  
                              Perspective for Professional  Nurses ” 
                              โดย   พว.ดร.ยุวด ีเกตสัมพนัธ์  
                              ประธำนชมรมพยำบำลแผล ออสโตมีและควบคุม 
                              กำรขบัถ่ำย  
14.30 – 14.45        พกัรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 – 16.15        การบรรยาย เร่ือง “การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า:  
                              มุมมองที่เกีย่วข้องกบักฎหมายวชิาชีพ” 
            โดย   อาจารย์ประภสัสร พงศ์พนัธ์ุพศิาล 
            ผูช่้วยเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล   

   
 
 พิธีกรประจ ำวนั  พนัโทหญิง นันทวนั ดาวอุดม         
07.30 – 08.30 น.    ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น.     การบรรยายเร่ือง “Integration and Collaboration in  
                                Public Health” 
                               โดย   นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุติกลุ  
                                ผูท้รงคุณวฒิุ สถำบนัรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล  
10.00 – 10.15 น.     พกัรับประทำนอำหำรวำ่ง 
10.15 – 12.00 น.    การอภปิรายเร่ือง “บทบาทที่ส าคญัและแสดงถึง 
                               คุณค่าของ Stroke Nurse กบัการได้รับการประเมินรับรอง 
                                เฉพาะโรค (Disease Specific Certification   จาก สรพ.) 
                               โดย  พว. อุไร ค ามาก  
                                หวัหนำ้ Stroke Unit  รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
                                       พว. นลนิรัตน์ ทองนิรันดร์ 
                               หวัหนำ้หอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง   รพ.รำมำฯ                    
                                      พนัเอกหญิงรัชนีกร บุณยโชติมา 
              หวัหนำ้พยำบำลแผนกพยำบำลอุบติัเหตุและเวชกรรม 
                                ฉุกเฉิน  กองกำรพยำบำล รพ.พระมงกุฎเกลำ้ 
               ประธำนชมรมพยำบำลโรคหลอดเลือดสมองไทย 
     พนัโทหญิง สุดธิดา ฤทธิธาดา 
                พยำบำลฝ่ำยบริกำร  รพ.พระมงกุฎเกลำ้  
                                  ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย 
12.00 – 13.00 น.      รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.00 – 14.45 น.       การอภปิรายเร่ือง “Model of Nursing Care forward to  
                                  Integration, Collaboration & Holistic”  
               โดย  พว. ดร.สุณ ีสุวรรณพสุ 
                ผูเ้ช่ียวชำญพยำบำล 8 และ APN สำขำ Gerontological  
                                  Nursing ฝ่ำยกำรพยำบำล  รพ.จุฬำลงกรณ์ 
                        พว. ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ 
                หวัหนำ้กลุ่มภำรกิจกำรพยำบำล รพ.ศรีธญัญำ   
                      ร้อยต ารวจเอกหญิงยุรีพรรณ วณชิโยบล 
                                 ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย 
14.45 – 15.00          พกัรับประทำนอำหำรวำ่ง 

15.00 – 16.00      การบรรยายเร่ือง “Thai Palliative Care Nursing  
                             Model by Thai Palliative Care Nurses Society” 
                    โดย  พว. ลดาวลัย์ รวมเมฆ 
           ประธำนชมรมพยำบำลแบบประคบัประคอง 
                             ประธำนคณะอนุกรรมกำรเยีย่มตรวจคุณภำพบริกำรกำร 
                             พยำบำลชมรมเครือข่ำยพฒันำกำรพยำบำล  
 
 
พิธีกรประจ ำวนั       พนัโทหญิงชุติมา  ป.ว. สังฆา  
07.30 – 08.30 น.      ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น.     การบรรยายเร่ือง “Design Thinking for Value-Based  
                                 Health Care Delivery” 
                                โดย     รศ.นพ. เชิดชัย นพมณจี ารัสเลศิ 
                รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช 
10.00 – 10.15 น.      พกัรับประทำนอำหำรวำ่ง 
10.15 – 12.00 น.      การอภปิรายเร่ือง “กลยุทธ์ของทีมน าทางการพยาบาล                  
                                 กบัการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เกณฑ์การ 
                                 รับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)” 
                                 โดย    นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร อนิทรชัย 
                รองผูอ้  ำนวยกำรกองกำรพยำบำล  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
                          พว. จารุพรรณ ลลีะยุทธโยธิน 
                 อดีตหวัหนำ้ฝ่ำยกำรพยำบำล รพ.วชิรพยำบำล 
                           พว. นุชจารี จึงวณชิชา 
                                  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล  รพ.บ ำรุงรำษฏร์ 
                                            พว. ปริศนา ปทุมอนันต์ 
                                   ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล รพ.ธรรมศำสตร์ฯ 
                  ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย 
12.00 – 13.00 น.        รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.00 – 15.00 น.        การบรรยายเร่ือง “Blocks of Comprehensive  Care:  
                                    Model for Integration and Collaboration  forward                        
                                    to VBHC” 
                                     โดย   พนัเอกหญิงรุ่งทิวา พมิพ์สักกะ 
                                      รองผูอ้  ำนวยกำรกองกำรพยำบำล รพ.พระมงกุฎเกลำ้/                  
15.00 – 15.15 น. พิธีปิด และรับประทำนอำหำรว่ำง 

วนัที ่ 18  ธันวาคม  2562 
วนัที ่ 19  ธันวาคม  2562 

วนัที ่ 20  ธันวาคม  2562 



 
 

              
                       กำรดูแลสุขภำพโดยเนน้คุณค่ำ (Value-Based Health Care) 
ในปัจจุบนัไดรั้บกำรกล่ำวถึงในวงกวำ้งและหลำกหลำยมุมมองมำกข้ึน 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกำรบริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขท่ีมี
เป้ำหมำยใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำ คุม้รำคำ ภำยใตก้ำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ คุณค่ำ
และคุณธรรมตอ้งอำศยักลยทุธ์ท่ีหลำกหลำย เช่น กำรปรับเปล่ียนเชิง
โครงสร้ำง กำรจดัรูปแบบกำรบริกำรแบบใหม่ กำรบูรณำกำรขำ้มสำยงำน/
ขำ้มสถำนพยำบำล กำรขยำยบริกำร กำรมีระบบกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลท่ี
มีเทคโนโลยท่ีีดี กำรวดัผลลพัธ์ในรูปแบบใหม่ และกำรบริหำรจดักำรดำ้น
กำรเงินในรูปแบบใหม่ เป็นตน้ ดงันั้นกำรมีรูปแบบกำรพยำบำลท่ีเป็นเลิศ
ในระบบบริกำรสุขภำพ จะเอื้อใหเ้กิดคุณค่ำสูงสุดต่อผูป่้วยและผูม้ำใช้
บริกำร โดยตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีของผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติัทำงกำร
พยำบำลท่ีมีคุณภำพมีมุมมองท่ีหลำกหลำยมิติ มีกำรบูรณำกำร (Integrated)  
กำรท ำงำนร่วมกนั (Collaboration) กำรมองอยำ่งองคร์วมและกำร
ผสมผสำน (Holistic & Comprehensive) ภำยใตข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์ จน
ส่งผลใหเ้กิดคุณภำพงำนบริกำรท่ีดี (Value Health Outcome) และระบบ
บริกำรสุขภำพท่ีสมคุณค่ำเพือ่คุณภำพชีวติท่ีดีของประชำชน 
 ดงันั้นพยำบำลทุกระดบั มีควำมจ ำเป็นตอ้งศึกษำหำควำมรู้
และท ำควำมเขำ้ใจในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขบัเคล่ือนกำรดูแลสุขภำพ 
โดยเนน้คุณค่ำดว้ยกำรมีรูปแบบกำรพยำบำลท่ีเป็นเลิศ คณะกรรมกำรฝ่ำย
บริกำรกำรพยำบำล สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ จึงจดักำรประชุม
วชิำกำรทำงกำรพยำบำล เร่ือง “Best Practice of Nursing Models: Value-
Based Health Care” ข้ึน และในโอกำสน้ี สมำคมพยำบำลแห่งประเทศ
ไทยฯ จะมีพธีิมอบทุนกำรศึกษำ และมอบเกียรติบตัรแก่นกัศึกษำพยำบำล
ดีเด่น เพือ่เป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ ตลอดจนกำรยกยอ่งเชิดชู
นกัศึกษำพยำบำลท่ีมีผลกำรเรียนดีท ำกิจกรรมกบัสังคมตลอดหลกัสูตร 
ร่วมกบักำรน ำเสนอผลงำนของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ  
ประจ ำปี 2562 ท่ีไดด้  ำเนินงำนผำ่นมำตลอดทั้งปีดว้ย 
 
 
 

 
 
 
 
ช่ือ(นำย,นำง,น.ส.)…………….……นำมสกลุ…………………........ 
 
นำมสกลุเดิม……………….......ปีกำรศึกษำท่ีส ำเร็จ……………..… 
เลขท่ีใบอนุญำต.............................................................................. 
สถำนท่ีท ำงำน…………………………………………………….. 
E-mail (เขียนชัดเจน):-………………………………………… 
โทรศพัท…์………....……….โทรสำร….………………….….... 
มือถือ……………………..………. 
ค่าลงทะเบียน   ลงทะเบียนภายในวนัที ่ 16  ธันวาคม 2562 
  (     ) สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ             ท่านละ 3,000 บาท 
  (     ) ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ  ท่านละ 3,500 บาท 
สัง่จ่ำย    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
            21/12 ถนนรางน า้ เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
    (    ) โอนเขำ้บญัชีธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนรำงน ้ ำ 
เลขทีบ่ัญชี 052-2-03328-6 (กรุณำส่งส ำเนำใบโอนมำยงัสมำคมฯ) 
   หมายเหตุ   โปรดพิมพ/์เขียน ใบสมคัรใหช้ดัเจน  

1. ขอใหส่้งหลกัฐำนกำรเงินพร้อมใบสมคัรมำพร้อมกนั ทำง 
fax     02-247-4704  สมำคมพยำบำลฯ  จึงจะรับกำรสมคัร
เขำ้ร่วมประชุม หรือติดต่อรำยละเอียดไดท่ี้ 02-354-1801 – 2 
ต่อ 12 หรือ E-mail : ns.head@thainurse.org 

     2. สมำคมพยำบำลฯ  ขอสงวนสิทธ์ิปิดรับลงทะเบียนหำกมี 
          ผูเ้ขำ้ประชุมเตม็  
                    ลงช่ือ……………………………………….. 
   (    ) อำหำรอิสลำม  (     ) อำหำรมงัสวรัิตน์   (    ) อำหำรธรรมดำ      

 

 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
 
 
 
 
 
 
      
 
  

 
 

 
ระหว่างวนัที ่18 - 20 ธันวาคม 2562 

 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 ช้ัน 11 อาคาร 2  
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

 
(อยูร่ะหวำ่งกำรขอรับรองหน่วยคะแนนกำรศึกษต่อเน่ือง
สำขำ พยำบำลศำสตร์ (CNEU) จำกสภำกำรพยำบำล ) 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
ร่วมกบัการจดัประชุมวชิาการทางการพยาบาล เร่ือง 

 “Best Practice of Nursing Models : Value-Based Health Care” 
ระหว่างวนัที ่18 - 20 ธันวาคม 2562 

 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

หลกัการและเหตุผล 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่

นักศึกษาพยาบาลดีเด่น 
ร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาล 

เรื่อง  
“Best Practice of Nursing Models : Value-

Based Health Care” 

 


