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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
โครงการ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  และการประชุมวิชาการ   

“เรื่อง “การจัดการท่ีคุ้มค่า: อัตราก าลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกรหัสกิจกรรมการพยาบาล           
หลังภัยพิบัติโรคระบาด (Value based management: FTE, FEE, ICD-10 post Pandemic)” 

ณ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 20 – 22 ธันวาคม 2565 

 
 

1. ชื่อโครงการ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมวิชาการ   
“เรื่อง “การจัดการท่ีคุ้มค่า: อัตราก าลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกรหัสกิจกรรมการพยาบาล           

หลังภัยพิบัติโรคระบาด (Value based management: FTE, FEE, ICD-10 post Pandemic)” 
            

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
 

4. ความส าคัญและเหตุผล 
การจัดการทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ มีความจ าเป็นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ ต้องมี

ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐาน สร้างความเป็นธรรม ทั้งกับผู้จัด ผู้ใช้บริการ การจัดการเม่ือเกิดปัญหาที่ไม่
คาดหมาย เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด เป็นความรู้ทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติโดยแท้จริง การถอดรหัสการจัดการ
ในภาวะการพิเศษ เป็นสิ่งที่มีค่า น าไปขยายผลเพ่ือจัดระบบการพยาบาลต่อไป 

การก าหนดรหัสกิจกรรมการพยาบาล (ICD 10 TM) อัตราก าลัง  และ ค่าบริการ ทั้งสามประเด็น เป็น
ต้นทางการสร้างคุณภาพและมูลค่า (Value based care) ICD 10 TM เป็นมาตรฐานของระบบการบันทึก
กิจกรรม อ้างอิงมาตรฐานวิชาชีพเชิงระบบ (ICD 10 TM)  เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ เป็นข้อมูลเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ และประเมินผลเชิงประบวนการ น าไปสู่การปรับปรุงทีเ่ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 
และเม่ือเกิดภัยพิบัติโรคระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของการใช้ระบบ ICD-10 เพ่ือการรวบรวมจัดท า
สถิติ ข้อมูลกิจกรรมการพยาบาล น าไปสู่การมี Big data ที่ประกาศผลงานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ใน
สังคม ประเด็นท่ีสอง คือ การจัดอัตราก าลังและขีดความสามารถพยาบาลที่เหมาะ ประเด็นท่ีสาม ด้าน
ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการพยาบาล ส่วนใหญ่ไม่มีความชัดเจน มักจัดเป็นรายจ่ายทั่วไปของหน่วยงาน แต่ไม่เป็น
รายได้ของสถานบริการ จึงอาจมีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สร้างรายได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล  

สภาการพยาบาลได้จัดท ารหัสกิจกรรมและมาตรฐานการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล นับเป็นครั้ง
แรกๆ ของวงการวิชาชีพการพยาบาล ที่ใช้แนวทาง ICD-10 TM (International Statistical Classification 
of Diseases and Related Health Problem) Thailand Modification ฉบับประเทศไทย ทั้งในและนอก
โรงพยาบาล ได้มีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2565 ทั้งด้านอัตราก าลัง ค่าบริการ และรหัส
กิจกรรมการพยาบาล  
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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นภารกิจในการสื่อสารท าความเข้าใจกับพยาบาลเพ่ือน า
ข้อมูลความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการทางการพยาบาลให้เกิดตุณภาพและความคุ้มค่า จึงได้จัดการ
ประชุมวิชาการทางการพยาบาลใน เรื่อง “การจัดการท่ีคุ้มค่า: อัตราก าลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกรหัส
กิจกรรมการพยาบาลหลังภัยพิบัติโรคระบาด (Value based management: FTE, FEE, ICD-10 post 
Pandemic)” 

 และในสามปีท่ีผ่านมา พยาบาลท้ังประเทศได้เสี่ยงภัย ทุ่มเทเวลา ความรู้ทักษะ เพ่ือ

พิทักษ์ความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงขอใช้โอกาสในการน าเสนอบทเรียนจากการจัดระบบและการสร้าง
วิธีการใหม่เพ่ือการดูแลประชาชน ที่ส าคัญคือจัดพิธีการแสดงความชื่นชม มอบและเชิดชูเกียรติยศพยาบาล
ไทยผู้ปกป้องประชาชนจากภัยโรคระบาด และพยาบาลแห่งสังคมอนาคต 
 

5. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.1 แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการพยาบาล บทเรียนการจัดระบบและวิธีการพยาบาลในการดูแล ปกป้อง
ประชาชนทั้งประเทศในภาวะภัยพิบัติโรคระบาดโควิด-19   
5.2 ร่วมกันประกาศยกย่องชื่นชม เขิดชูเกียรติพยาบาลท้ังประเทศ และผู้แทนพยาบาลผู้ปกป้อง
ประชาชนจากภัยโรคระบาด และพยาบาลแห่งสังคมอนาคต 
5.3 ระดมสมองเพ่ือวางแนวทางการด าเนินการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
5.4 มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการทางการพยาบาลให้เกิดคุณภาพและความคุ้มค่า (Value 
based care)  

5.4.1 รหัสกิจกรรมการพยาบาลและมาตรฐานการบันทึก การตรวจสอบมาตรฐาน/คุณภาพ
การพยาบาล  
5.4.2 การจัดอัตราก าลังที่ท าให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัย  
5.4.3 ค่าบริการพยาบาล ทั้งในสถานพยาบาล คลินิกพยาบาล และงานพยาบาลอิสระ 

5.5 แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ผู้น าองค์กรพยาบาลในการใช้รหัสกิจกรรมการพยาบาล เพ่ือการบันทึก และ
สื่อสาร ผลงานการพยาบาลต่อสังคม  
5.6 มีแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์การพยาบาลที่เป็นที่ ต้องการของประชาชน (Product and 
branding) 

6. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล นิสิต 
นักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจ online ผ่านระบบ Zoom meeting จ านวน 1,000 คน ผู้รับรางวัลและ
กรรมการ onsite จ านวน 100 คน 
7. วิทยากร 

ผู้บริหาร ผู้น า และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพการพยาบาล ระดับประเทศ 
8. วิธีการประชุม 
 การบรรยาย การอภิปราย และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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9. ก าหนดการประชุม 
วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 

10. สถานท่ีจัดประชุม  
     online ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผ่านระบบ Zoom meeting จ านวน 1,000 คน 
11. งบประมาณ  จากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  
       สมาชิกสมาคมฯ คนละ  1,800 บาท  ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,200  บาท 
12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   

12.1 ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาการจัดอัตราก าลัง ค่าบริการ  และจัดระบบ
มาตรฐานการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล  
12.2 เกิดเอกภาพการพัฒนาการจัดการบริการพยาบาลในประเทศไทย  
12.3 เกิดและใช้ Big data ทางการพยาบาลเพ่ือการพัฒนาสุขภาพของสังคม 
12.4 เกิดความผูกพัน และพลังที่เข้มแข็งของวิชาชีพการพยาบาลภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และการบูรณาการงานในทุกบริบทขององค์กรพยาบาล 
12,5 เกิดการสร้าง ผลิตภัณฑ์การพยาบาลที่ได้รับการไว้วางใจและชื่นชมจากประชาชน 

 
13. ผู้เสนอโครงการ  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี 

    ประธานกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ 

14. ผู้อนุมัติโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ 

   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
ก าหนดการ  

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  และการประชุมวิชาการ   
“เรื่อง “การจัดการท่ีคุ้มค่า: อัตราก าลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกรหัสกิจกรรมการพยาบาล           

หลังภัยพิบัติโรคระบาด (Value based management: FTE, FEE, ICD-10 post Pandemic)” 
ณ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 20 – 22 ธันวาคม 2565 

 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 
Theme I: ระบบการจัดการภัยพิบัติของพยาบาลประทศไทย 
 

07.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 และการประชุมวิชาการ  

กล่าวรายงาน  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี     
       อุปนายกคนที่ 1 และประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
กล่าวเปิดโดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ     

                     นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
09.00 –11.00 น.   พยาบาลในภาวะพลิกผันจากโรคระบาด: จิตส านึกเพ่ือสังคม นวัตกรระบบการ

จัดการ ผู้น าการสร้างและขับเคล่ือนระบบการจัดการ  
DNA จิตส านึกการปกป้องสุขภาพสังคม   
นวัตกรรมพยาบาลในภัยพิบัติ   
ผู้น าในความพลิกผัน VS: หน้าที่ คือ routine  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลฯ ส านักงานสาขาภาคเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลฯ ส านักงานสาขา
ภาคใต้ 
ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข นายกสมาคมพยาบาลฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี นายกสมาคมพยาบาลฯ                  
ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11.00 – 12.00 น.  การรอดชีวิตจากภาวะวิกฤตของผู้ป่วยโควิด-19: บทเรียนประเทศไทย  
โดย  ประชาชนผู้รอดชีวิตจากภาวะวิกฤตโควิด-19 

พยาบาลหน่วยวิกฤตโควิด-19 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 13.30 น. เบ้ืองหลังความส าเร็จของนโยบายในภาวะโรคระบาด  
13.30 -.14.30 น ความพลิกผันในภาวะโรคระบาด: ถ้าไม่มีพยาบาล จะเกิดอะไรกับประเทศไทย 
 ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ. นายแพทย์อุดม คชินทร  
                               ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
                               รองประธานที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศคบ)  
14.30 - 15.30 น.  แพลตฟอร์มของพยาบาลแห่งอนาคต 4 Future Nursing Platform 

โดย ICN Board member และ Future nurses 
15.30 – 16.30 น. ร่วมสร้างและส่งมอบความเป็นเอกภาพในสังคมพยาบาล 
                             โดย   พว.อดิศรา สุวพิศ 
                                       เลขาธิการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 
16.30 -18.30 น  มอบและเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย 

แด่เธอ… ผู้ปกป้องประชาชนจากภัยโรคระบาด และ 
แด่เธอ….พยาบาลแหง่สังคมอนาคต 

Cocktail reception  
 
 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 
Theme 2: มิตืใหม่การจัดการทางการพยาบาล 
 

07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกมิติการจัดการทางการพยาบาล” 
   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
    ประธานที่ปรึกษาและอดีตนายกสภาการพยาบาล 
10.00 – 11.30 น.  บรรยาย เรื่อง “บัญชีจ าแนกโรค ปัญหาสุขภาพ และการบันทึกรหัสกิจกรรมการ

บริการสุขภาพ นานาชาติและประเทศไทย / International classification of 
disease ICD-10 category code at national and international 
development”  
โดย ดร. มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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11.30 – 12.30 น.         บทเรียนการพัฒนาระบบการบันทึกรหัสกิจกรรม (ICD 10 TM) สาขา 
                              ทันตสาธารณสุข 
   ทันตแพทย์หญิง ปิยดา ประเสริฐสม 
12.-30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 –-15.00 น. วิพากษ์สร้างสรรค์ ”การน า ICD-10 ไปใช้ในการลงรหัสกิจกรรมการพยาบาล 

กระบวนการ และความส าเร็จ”  
โดย 1) พว. พรจันทร์ สุวรรณมนตรี creative operator                                        
          โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
      2) ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ creative commentator  
         ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

15.30 – 15.15 น.  ความคุ้มค่าของการใช้รหัสกิจกรรม ระบบการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล 
ส าหรับพยาบาลคลินิกพยาบาลและพยาบาลอิสระ 
โดย พว. ศิริอร สินธุ         

15.15 – 16.30 น.         บรรยายหมู่เรื่อง “กิจกรรมการพยาบาล มาตรฐานอัตราก าลัง สู่บันทึกทางการ
พยาบาล  
 1) กิจกรรมการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยเด็ก  

โดย พว.พัชรินทร์ ยศเทียม พยาบาลช านาญการพิเศษ ทารกแรกเกิดวิกฤต       
2) กิจกรรมการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยใน  
โดย ดร. สุณี สุวรรณพสุ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษพยาบาล 9  โรงพยาบาล 

           จุฬาลงกรณ์ 
3) กิจกรรมการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยวิกฤต  
โดย พว. ปราณี ทองใส ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล ICU ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช  

วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 
Theme 3: การจัดการเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์พยาบาลท่ีคุ้มค่าน่าชื่นชม 

07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 –10.30 น. บรรยายพิเศษ “Value based care by nursing product & branding” 

โดย พว. ศิริอร สินธุ  
10.30 –11.30 น.  บรรยายเรื่อง ความส าเร็จในการส่งมอบ ระบบอัตราก าลัง และสมรรถนะ

พยาบาล เพ่ือพิทักษ์การเข้าถึงการบริการ: ประสบการณ์ ประเทศไทยและ
นานาชาติ”  
โดย  พว. นิภาวรรณ ศิริประเสริฐ  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operating Officer  
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โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  
11.30 –12.30 น. อภิปรายเรื่อง “126 ปีการพยาบาลไทยกับการก าหนดค่าบริการ”  

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

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 –15.30 น.  Nursing policy dialogue รหัสกิจกรรมการพยาบาล ICD 10 TM 

โดย นางศิริมา  ลีละวงศ์  
      อดีตผู้อ านวยการกองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
      พว.ชไมพร เจริญไกรกมล  ประธาน UHosNet หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล   
      โรงพยาบาลศิริราช 
      พว.วรรณี  บุญช่วยเหลือ  ประธานชมรมพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน. 
      ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
ผู้ด าเนินการเสวนา พว. เฉลาศรีเสง่ียม  
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

15.30 – 16.30 น. บรรยายสรุปเรื่อง “Big data nursing intervention”  
โดย พว. ศิริอร สินธุ  

16.30 น.   ปิดการประชุม  
โดย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 
…………………………………………………………………… 


