
การประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล 
“การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ          

และบริบทองค์กรพยาบาล”   
  

 
 

07.30–08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45–09.00 น.  พิธีเปิดการจัดงานวันพยาบาลสากล 
ประจ าปี 2564 และเปิดประชมุวิชาการทางการพยาบาล  
                      กล่าวรายงานโดย  รศ.สุปาณ ี เสนาดิสยั    
  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
   กล่าวเปิดโดย  รศ.ดร.ทัศนา บญุทอง         
                                         นายกสภาการพยาบาล 

  09.00–10.15 น. พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี
2564 

10.15–10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30–12.00 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง “พยาบาล: เสียงแห่ง
พลังน าวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต” (Nurses: A 
Voice to Lead A Vision for Future Healthcare)  
  โดย รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย     
      นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
12.00–13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00–14.30 น. บรรยายเรื่อง “การบูรณาการการบริหาร
ความเสี่ยงกับการนิเทศทางการพยาบาล” 
             โดย นาวาอากาศโทหญิง ภัคภร โลจนะวงศกร    
                  ประจ ากรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้เยี่ยมส ารวจ   
         สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

14.45–16.00 น.  บรรยายเรื่อง “การบูรณาการการบริหาร
ความเสี่ยงกับการนิเทศทางการพยาบาล” (ต่อ) 
             โดย นาวาอากาศโทหญิง ภัคภร โลจนะวงศกร    
                   ประจ ากรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้เยี่ยมส ารวจ   
            สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 

07.30–08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30–10.00 น.  บรรยายเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาล
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ” 
              โดย  พว. ลดาวัลย์ รวมเมฆ 
            นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ 
                    ประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง  
10.00–10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15–12.00 น.  บรรยายเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาล
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ”  (ตอ่) 
            โดย  พว. ลดาวัลย์ รวมเมฆ 
            นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ 
                    ประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง  
12.00–13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–14.30 น.   บรรยายเรื่อง “Nursing Supervision: 
Transforming a Nursing Organization”  
                   โดย  พว. ดร.หรรษา เทียนทอง  
       หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/รองผู้อ านวยการ   
                            โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

14.45–16.00 น.   บรรยายเรื่อง “Nursing Supervision: 
Transforming a Nursing Organization” (ต่อ)  
                 โดย  พว. ดร.หรรษา เทียนทอง  
    หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล /รองผู้อ านวยการ     
                         โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
               

 
 
 

 

07.30–08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30–10.00 น.  บรรยาย เร่ือง “OKRs กับ การนิเทศทางการ
พยาบาล” 
    โดย  พว. ปริศนา ปทุมอนันท์ 
           ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล   
                              โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
10.00–10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30–12.00 น.  บรรยาย เร่ือง “Leadership: The 
Important Role of Nursing Supervision”  
                      โดย  พว.นุชจาร ี  จึงวณิชชา 
                              ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล  
                              โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์            
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–15.00 น.  บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์ที่ดีในการนิเทศ
ทางการพยาบาล เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรพยาบาล” 
                           โดย      พันเอกหญิง รุ่งทิวา  พิมพ์สกักะ 
                  ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล 
                                สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
15.00–15.30 น. ประเด็น ถาม-ตอบเพ่ือการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        พิธีปิดการประชุม และ รับประทานอาหารว่าง 

วันที่  12  พฤษภาคม  2564 

วันที่  13  พฤษภาคม 2564 

วันที่  14  พฤษภาคม 2564 



              
                

วันท่ี 12 พฤษภาคมของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ 
(International Council of Nurse; ICN) ได้ก าหนดให้เป็น  
“วันพยาบาลสากล” เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของ 
 มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อก าเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็น
บูรพาจารย์แห่งการพยาบาล ผู้ท่ีท าคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวล
มนุษย์ จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลก ในภาพของ "สุภาพสตรี
แห่งดวงประทีป" (Lady of the Lamp) รวมถึงเจตจ านงให้เป็นวันท่ี
พยาบาลท่ัวโลกรวมพลัง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่
สาธารณชน ภายใต้หัวข้อหลักของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาวะและ
ระบบสุขภาพในแต่ละปี รวมถึงมีการประกาศเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น
ท่ัวประเทศในสาขาต่างๆ ร่วมด้วย โดยในปี พ.ศ. 2564 น้ี สภาพยาบาล
ระหว่างประเทศ ได้ก าหนดหัวข้อส าหรับวันพยาบาลสากลว่า “Nurses: 
A Voice to Lead A Vision for Future Healthcare” โดยฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล: 
เสียงแห่งพลังน าวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต” เพื่อให้ผู้บริหาร
องค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับ
ปฏิบัติการในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันรวมพลังสร้างและมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ส าหรับการดูแลสุขภาพในอนาคต เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้าง
คุณค่าในงานการพยาบาล และการสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ 
จนเกิดความส าเร็จในความเข้มแข็งของระบบสุขภาพท่ียั่งยืน 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดงานวันพยาบาล
สากลและมีพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2564 ขึ้น ร่วมกับจัด
ประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาล
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” เพื่อให้พยาบาล
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจในการน ามาตรฐานวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติ ภายใต้ระบบการนิเทศทางการพยาบาล ท าให้ผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการปลอดภัย มีความสุข เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรพยาบาล 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ช่ือ(นาย,นาง,น.ส.)…………….………....……นามสกุล…………………….…..... 
นามสกลุเดมิ……………….......ปีการศึกษาที่ส าเรจ็……………..……………... 
เลขท่ีใบอนุญาต.............................เลขท่ีสมาชิกสมาคมฯ………….……… 
สถานท่ีท างาน……………………………………………………............................. 
E-mail :-…………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…์…………………..……….โทรสาร….………………………….…..... 
มือถือ……………………………………………. 
ค่าลงทะเบียน ลงทะเบียนและช าระเงินภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
  (     ) สมาชกิสมาคมพยาบาลฯ          ท่านละ 3,000 บาท 
  (     ) ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ  ท่านละ  3,500 บาท 
สั่งจ่าย  ชื่อบัญชี  นางขิ่ม  สกุลนุ่ม  นางพวงทอง ตันวงษ์วาน และ 
น.ส.พิมล  พันธุ์วิไล 
  (    ) โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์   สาขา 
ถนนรางน้ า เลขที่บัญชี  082-8-67342-4   
   หมายเหตุ   
1. โปรดพิมพ์/เขียน ใบสมคัรให้ชัดเจน  
2 . ข อ ใ ห้ ส่ ง ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ งิ น พ ร้ อ ม ใ บ ส มั ค ร ม า พ ร้ อ ม กั น 
 E-mail : ns.head@thainurse.org หรือ   ID Line : 0822586564 
สมาคมพยาบาลฯ  จึงจะรับการสมัครเข้าร่วมประชุม  หรือติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-354-1801 – 2 ต่อ 12,13  
3. สมาคมพยาบาลฯ  ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนหากมีผู้เข้า
ประชุมเต็ม  
 

                    ลงช่ือ………………………………………..…………... 
(    ) อาหารอิสลาม  (     )  อาหารมงัสวิรตัิ   (    )  อาหารธรรมดา     

         
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
  

 
 
 
 

ระหว่างวันที่  12 – 14 พฤษภาคม 2564 
                 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2  

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  
กรุงเทพมหานคร 

 

(อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขา พยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล ) 

ใบสมัครการประชุมวิชาการทางการพยาบาล 
เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจ าปี 2564 

 “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ  
 และบริบทองค์กรพยาบาล”  
วันท่ี  12 – 14  พฤษภาคม 2564  

 

หลักการและเหตุผล 

 
 

โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาล 
เนื่องในวันพยาบาลสากล  ประจ าปี 2564 

 

เร่ือง “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล”  

 

mailto:ns.head@thainurse.org

