
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เน่ืองในวันพยาบาลสากล ประจ าปี 2564  

และ     การประชุมวิชาการ 
เรื่อง “พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตราก าลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม                                        

Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10” 
ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
 วันที่  13 – 14   สิงหาคม 2565   เวลา 08.00 – 17.00 น.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ช่ือโครงการ เรื่อง พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตราก าลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม 

                      Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10” 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
4. ความส าคัญและเหตุผล 

การพัฒนาการบริการสุขภาพและการพยาบาลมีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง การจัดการทางการพยาบาลมีความ
จ าเป็นต้องมีระบบที่ชัดเจน เป็นเอกภาพด้านมาตรฐานเพื่อสร้างความเท่าเทียม เป็นธรรม ทั้งกับผู้ใช้ ผู้ให้ และผู้ซื้อบริการ
สุขภาพ  ผู้ใช้บริการต้องการบุคลากรจ านวนที่เพียงพอ สมรรถนะและทีมทักษะผลมผสานที่เหมาะสมเป็นรากฐานส าคัญ
ของการเข้าถึงบริการสุขภาพ  ผู้ให้บริการมีการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาสุขภาพ ความหนัก
เบา และความซับซ้อนของปัญหาของผู้รับบริการสุขภาพ  ผู้จัดบริการสุขภาพ  ได้รับการจ่ายทดแทนค่าบริการเพื่อให้
ด าเนินการและพัฒนาการรักษาพยาบาลได้  

การพยาบาลเป็นงานที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยตรง วงล้อการจัดการทางการพยาบาล ควรประกอบด้วย กิจกรรมการ
บริการพยาบาล อัตราก าลัง และค่าบริการ ที่ผ่านมามีความพยายามในการจัดอัตราก าลัง โดยใช้ชั่วโมงความต้องการการ
พยาบาลของผู้ป่วยแต่ละประเภท แต่ระบบการบันทึกกิจกรรมพยาบาลที่เป็นมาตรฐานและใช้อ้างอิงไม่ได้รับการพัฒนามา
ยาวนาน ส่งผลให้ขาดการรวบรวม ทบทวนปริมาณงานหรือกิจกรรมการพยาบาลเพื่อการจัดอัตราก าลังที่เหมาะสม 

การพยาบาลเป็นบริการส าคัญที่ขาดไม่ได้ การมีระบบและการอ้างอิงค่าบริการพยาบาลท าให้เป็นรายได้ของ
โรงพยาบาลจะเป็นทิศทางหน่ึงของการพัฒนาระบบการพยาบาล กิจกรรมและการใช้เวลาของพยาบาลควรน ามาคิดเป็น
ค่าบริการหรือเป็นรายได้ของโรงพยาบาล แต่ที่ผ่านมาการบริการพยาบาลมักถูกจัดเป็นรายจ่าย ไม่จัดเป็นบริการที่สร้าง
รายได้ให้โรงพยาบาล จึงมีความพยายามการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่สร้างรายได้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
พยาบาล  

การพลิกมิติการจัดการทางการพยาบาลเป็นต้นทางการสร้างมาตรฐานที่ทั่วถึง การก าหนดรหัสกิจกรรมการ
พยาบาล นอกจากจะน าไปสู่มาตรฐานของระบบการบันทึกกิจกรรม อัตราก าลังและค่าบริการพยาบาลแล้ว ยังเป็นการ
จัดท าการระบบอ้างอิงมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ สภาการพยาบาลได้จัดท ารหัสกิจกรรม และ
มาตรฐานการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล นับเป็นครั้งแรกของวงการวิชาชีพการพยาบาล โดยใช้แนวทางการพัฒนา 
ICD-10 TM (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem) Thailand  
Modification ฉบับประเทศไทย  

สมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ ถือเป็นภารกิจส าคัญในการน าข้อก าหนดของสภาการพยาบาลที่ได้มีการพัฒนา
และประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ปี พศ 2565 ทั้งด้านอัตราก าลัง ค่าบริการ และรหัสกิจกรรมการพยาบาล มา
สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจกับมวลสมาชิกพยาบาลในการใช้วงล้อการจัดการเพื่อมาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของการใช้ระบบ ICD-10 เพื่อการรวบรวมจัดท าสถิติ ข้อมูลกิจกรรมการพยาบาล น าไปสู่การมี 
Big data ที่ประกาศผลงานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม 
5. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.1 มีความรู้ความเข้าใจ ด้านวงล้อของการจัดการทางการพยาบาล : อัตราก าลัง ค่าบริการ รหัสกิจกรรมการ
พยาบาล และมาตรฐานการบันทึกทางการพยาบาล 
5.2 มีแนวทางในการพัฒนาการบันทึก และการตรวจสอบมาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล 

  5.3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ผู้น าองค์กรพยาบาลในการใช้รหัสกิจกรรมการพยาบาล เพื่อพัฒนาและสื่อสาร 
  ผลงานการพยาบาลต่อสังคม 
6. ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้บริหาร/ผู้จัดการการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาลและผู้สนใจ จ านวน 1,000 คน 
7. วิทยากร 

ผู้บริหาร ผู้น า และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพการพยาบาล ระดับประเทศ 
8. วิธีการประชุม 
           การบรรยาย การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 
 9. ก าหนดการประชุม 
 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00 – 17.00 น.   
10. ค่าลงทะเบียน       1,000 บาท/ คน 
11. สถานที่จัดประชุม  ณ ห้องประชุมชัชรี  ลิ้มทจิตต์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดอัตราก าลัง ค่าบริการ  
และจัดระบบมาตรฐานการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล  
2. น าไปสู่การสร้างเอกภาพการพัฒนาการบริการพยาบาลในประเทศไทย  
3. เกิด และใช้ Big data ทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพสังคม 

 

ผู้เสนอโครงการ    
       รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี 

            อุปนายกคนที่  1 และ ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ผู้อนุมัติโครงการ           
           พว. ศิริอร   สินธุ                                                                                           
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 
 
 
 



 
วันเสาร์ที่ 13  สิงหาคม 2565 
ผู้ด าเนินรายการ  : พันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ 
07.00 – 08.00 น.   ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom 
 08.00 – 08.45 น. พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เน่ืองในวันพยาบาลสากล ประจ าปี 2564 
 08.45  08.50 น. 
. 
 
 

กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี     
       อุปนายกคนที่ 1 และประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

08.50 – 09.00 น.    เปิดการประชุม 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร   สินธุ    นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

09.00 - 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “พลิกมิติการจัดการการพยาบาล: อัตราก าลัง ค่าบริการ และรหัสกิจกรรมการ
พยาบาล 
โดย  พว. ศิริอร   สินธุ    นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ                                                                                              

10.30 - 12.00 น. บรรยาย เร่ือง “บัญชีจ าแนกโรค ปัญหาสุขภาพ และการบันทึกรหัสกิจกรรมการบริการสุขภาพ 
นานาชาติและประเทศไทย / International classification of disease  ICD-10 category code 
at national and international development”                                                          
โดย ดร. มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ                                                                                    
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

12.00 – 13.00 น. พัก 

13.00 – 15.00 น. วิพากษ์สร้างสรรค์  ”การน า ICD-10 ไปใช้ในการลงรหัสกิจกรรมการพยาบาล กระบวนการและ
ความส าเร็จ”                                                                                                                  
1) พว. พรจันทร์ สุวรรณมนตรี   creative operator                                                           
2) ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ    creative commentator                                                                      

15.00–17.00 น. Nursing policy Dialogue รหัสกิจกรรมการพยาบาล ICD 10                                                       

1) พว. ศิริมา ลีละวงค์          ผู้อ านวยการกองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                

2) พว. ชไมพร เจริญไกรกมล  ประธาน UHosNet ฝ่ายพยาบาล                                                                                                                       

3) พว. วรรณี บุญช่วยเหลือ ประธานชมรมพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน                                                                                              

ผู้ด าเนินการเสวนา                                                                                                           

พว. เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

 

  

  



วันอาทิตย์ที่ 14  สิงหาคม 2565 
ผู้ด าเนินรายการ  : พว. สมพร ค าพรรณ์ 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom 
09.00–10.30 น. อภิปรายเร่ือง “126 ปีการพยาบาลไทยกับการก าหนดค่าบริการ”  

โดย                                                                                                                      
1) พว. ศิริอร   สินธุ                                                                                                         
2) พว. นิภาวรรณ ศิริประเสริฐ 

10.30 - 12.00 น. บรรยายเร่ือง “Big data nursing intervention” 
โดย พว. ศิริอร   สินธุ                                                                                                                                                                                                                                          

12.00–13.00 น. พัก 
13.00–15.00 น.         บรรยายหมู่เร่ือง “กิจกรรมการพยาบาล มาตรฐานอัตราก าลัง สู่บันทึกทางการพยาบาล                  

1) กิจกรรมการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยเด็ก                                                                                         

พว.พัชรินทร์ ยศเทียม พยาบาลช านาญการพิเศษ ทารกแรกเกิดวิกฤต                                        

2)  กิจกรรมการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยใน                                                                        

พว. ณาตยา โสนน้อย   หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรม หัวใจ หลอดเลือด

และทรวงอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                                     

3) กิจกรรมการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยวิกฤต                                                                           

พว. ปราณี ทองใส ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล ICU ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและ ทรวงอก ฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

ผู้ด าเนินการการบรรยายหมู่                                                                                        

ดร. สุณี สุวรรณพสุ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                                                                                                                                                      

15.00–17.00 น.         อภิปรายเร่ือง “ระบบอัตราก าลังและสมรรถนะพยาบาลเพื่อพิทักษ์การเข้าถึงการบริการ:ประสบการณ์
ประเทศไทยและนานาชาติ  

โดย 1) พว.นิภาวรรณ ศิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operating Officer  

      2) พว.วีวรรณ สิงหะสุริยะ ผู้จัดการส่วนเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลนวเวช 

 ปิดการประชุม 
โดย รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี  อุปนายกสมาคมพยาบาลคนที่ 1 และประธานฝ่ายวิชาการ 

 
  
 


