
โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2562 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เรื่อง “พยาบาล  : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” 
“ Nurses - A Voice to Lead Health For All ” 

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 
ณ  โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

 

เจ้าของโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้ก าหนดหัวข้อส าหรับวันพยาบาลสากลไว้ว่า “Nurses : A 
Voice to Lead Health For All” โดยคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แปลเป็นไทยว่า 
“พยาบาล : เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้าสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการ
พยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันรวมพลังรณรงค์ในเรื่อง “เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วน
หน้า” โดยเสียงพลังแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้าในความหมายของเหล่าพยาบาล ได้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของประชาชนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ พยายามให้ข้อมูลและ
พัฒนามาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท าให้ความสามารถของประชาชนในการน าข้อมูลด้านสุขภาพมา
ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องมีการปฏิรู ปเพื่อให้
ประชาชนสามารถน าข้อมูลด้านสุขภาพต่าง ๆ ไปใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถข้างต้น เรียกว่า ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดพลังเสียงแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ ระดับความสามารถของบุคคลที่เกิดจากกระบวนการท าความเข้าใจ ข้อมูลสุขภาพขั้น
พื้นฐานและบริการที่จ า เป็น ส าหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง  และคนในครอบครัว                 
ส าหรับประเทศไทย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ระดับความรอบรู้และความสามารถของบุคคลใน
การกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการ   และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 

 ดังนั้น ความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ Health Literacy  จึงเป็นมิติที่ส าคัญของสุขภาพในปี 2020 โดยความรอบรู้
ด้านสุขภาพนั้นเป็นทั้ง วิธีการ และ ผลลัพธ์ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลัง  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน รวมถึง บุคลากรในระบบสุขภาพ การเร่งให้ เกิด ความรอบรู้ ด้านสุขภาพจึงจ าเป็นต้องมีกรอบการ
ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมส าหรับองค์กรและบุคลากรในภาคส่วน ด้านสุขภาพ ในการแสดงภาวะการน าที่จะท าให้เกิดความ
รอบรู้ ด้านสุขภาพทั้งระดับบุคคลตลอดจนทั้งชุมชน เพื่อยกระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ เพื่อท าให้สิ่งแวดล้อมง่ายต่อการ
เข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่จะไปสนับสนุนให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
 

 เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ จึงมีข้อเสนอในการปฏิรูปความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบสื่อสารสุขภาพที่ต้องมีความถูกต้อง แม่นยา มีความน่าเชื่อถือ จะต้องส่งผลให้เกิดความ
ตระหนัก สนใจ และกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้จนเข้าใจ น าไปปฏิบัติได้ 2) ปฏิรูป 3 ระบบใหญ่  ได้แก่ ระบบการสาธารณสุข 
ระบบการศึกษา และระบบวัฒนธรรมและสังคม  3) การศึกษาวิจัยเชิงประเมิน  4) ก าลังคนด้านสุขภาพ บุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพมีความรู้ และทักษะด้านอ่ืน นอกเหนือไปจากความรู้ด้านสุขภาพ เช่น  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สนับสนุนทางสังคม ทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็น 5) กลไกทางกฎหมาย: กฎระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
 
 
 
 
 



 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดประชุมวิชาการ            

เพื่อให้พยาบาลมีพลังที่เข้มแข็ง ในการเปล่งเสียง “เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” ร่วมกับ ประชาชน ชุมชน        
รัฐบาล และบุคลากรทุกวิชาชีพ เพื่อให้เกิดเสียงแห่งพลังน าความส าเร็จสู่เป้าหมายสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพได้อย่าง         
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป  และได้เพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรพยาบาลได้มีการจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน        
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาผลงานเพื่อน าเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ได้มาร่วมกันรับรู้ เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและให้ความส าคัญกับ“เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”  
2.2 ได้แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของ “เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อน าไปสู่การ     

บริหารจัดการเชิงระบบต่อไป  
2.3 ได้ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ             

บริการพยาบาล  ประกวดผลงานวิชาการของสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข 
2.4 เพื่อเชิดชู เกียรติพยาบาลดีเด่น  นักศึกษาพยาบาลดีเด่นที่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ                 

การพยาบาล  และแสดงมุทิตาจิตแด่พี่พยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
- พยาบาลวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บุคลากรทางการสาธารณสุข 

จ านวน 400 คน   
- นักศึกษาพยาบาล จ านวน 100 คน  

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 5-6  กันยายน 2562 เป็นเวลา 2 วัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้  
     กิจกรรม ที่ 1 การประชุมวิชาการ  การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้  
     กิจกรรม ที่ 2 แสดงมุทิตาจิต 

5. สถานที่: ณ โรงแรมสีมาธานี  อ. เมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
6. ค่าลงทะเบียน:  พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข  คนละ 2,800 บาท 

                              นักศึกษาพยาบาล คนละ 500 บาท                         
7. การประเมินผล: จากการสังเกตและแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมหลังสิ้นสุดการประชุม       
8. ตัวชี้วัดโครงการ   

                                                                                                                                       
8.1. พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยาบาล
วิชาชีพมีความรู้และเข้าใจ สามารถให้บริการด้านการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ได้อยา่งมีคณุภาพ ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                    
8.2.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามจ านวนที่ก าหนด                                                                                                              

 8.3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
 8.4 จ านวนผลงานทีไ่ด้รับคัดเลอืกน าเสนอ 

  9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ที่ ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดระบบบริการ                            
ที่สะท้อน “เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” ในทุกบริบท จนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิพล ส่งผลให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
 
 
 
 



 
 
9.2. ส่งผลต่อพลังที่เข้มแข็งของวิชาชีพพยาบาล ที่จะท าให้เกิดผลกระทบทางบวกคือความส าเร็จของ  

ระบบบริการสุขภาพต่อไป  
9.3. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิขาการ/งานวิจัย งานนวัตกรรมทางการพยาบาล 

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

 
 
 
    …………………………………………………. ผู้เขียนและเสนอโครงการ 
        (นางสาวนรีลักษณ์  สุวรรณโนบล) 
                   ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                                               ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
  
                                     …………………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          ( นางกมลวรรณ  รวยสูงเนิน) 
       อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
         ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต นครราชสีมา 
 
 
    ..………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวศศิธร   ช านาญผล  )                                    
                   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                                               ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการโครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2562 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
“พยาบาล  : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” 

“ Nurses - A Voice to Lead Health For All ” 
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562    ณ  โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่ 5  กันยายน 2562 
08.00 - 08.30น. ลงทะเบียน 
08.30–08.45น. พิธีเปิดการประชุม: (ห้องแกรนด์บอลลูม) 

กล่าวต้อนรับ โดย 
กล่าวรายงาน โดย นางกมลวรรณ  รวยสูงเนิน  อุปนายก เขตนครราชสีมา 
กล่าวเปิดโดย นางสาวศศิธร  ช านาญผล 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

09.00–10.00 น. มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 
โดย นางสาวศศิธร  ช านาญผล 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
บันทึกภาพความทรงจ า 

10.15 - 12.00น. บรรยายเร่ือง “พลังพยาบาล : ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ สู่สุขภาวะดีถ้วนหน้า”  
โดย  รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์  กรรมการกิตติศักดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยายเร่ือง “สิ่งแวดล้อมสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” (Healthy environment) 

โดย  อาจารย์ โกศล  จึงเสถียรทรัพย์  หัวหน้าโครงการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาล 
ให้เอ้ือต่อการเยียวยา (Healthcare Healing)  

13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล/ผลงานวิจัย 
Oral presentation 1 : ห้องธารประสาท 
ประธาน          อาจารย์ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล                                                   
กรรมการ        ดร. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ                                                                
กรรมการ         อาจารย์พรทิพย์  ศรีรุ่งเรือง                                                                           
ผู้ประสานงาน    ผู้ทรงคุณวฒุิเขตนครราชสีมา                                                                     
Oral presentation 2 :  ห้องพนมวัลย์                                                                         
ประธาน          ดร.จงกลณี    จันทรศิร ิ                                                                      
กรรมการ         อาจารย์ ดร.ศรัญญา   จุฬารี                                                                           
กรรมการ         อาจารย์นภดล ค าเติม                                                                                  
ผู้ประสานงาน    ผู้ทรงคุณวฒุิเขตนครราชสีมา                                                                     
Oral presentation 3 : ห้องภูแก้วภูหลวง                                                                          
ประธาน           ดร.นุสรา  ประเสริฐศรี                                                                          
กรรมการ         ผศ.ดร.ไพฑูรย์  วุฒิโส                                                                        
กรรมการ         อาจารย์สุพิพัฒน์  พระยาลอ                                                                                                   
ผู้ประสานงาน    ผู้ทรงคุณวฒุิเขตนครราชสีมา 

13.00 – 17.00น. Poster presentation : CQI/Innovation 
 
 

Poster presentation ห้องที่ 1 เร่ือง (ห้องมิตรภาพ)  
ประธาน           ดร.สุเพียร โภคทิพย์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ          รศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย                                                                
กรรมการ          อาจารย์วิภาพร อิทธิกุล                                                                             
ผู้ประสานงาน     ผู้ทรงคุณวฒุิเขตนครราชสีมา                                                                
Poster presentation ห้องที่ 2 (ห้องปักธงชัย)                                                               
ประธาน           ดร.วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ                                                                   
กรรมการ          อาจารย์ราณี  แสงนวลจันทร์                                                              
กรรมการ          นางสาวอรชร  มาลาหอม                                                                           
ผู้ประสานงาน     ผู้ทรงคุณวฒุิเขตนครราชสีมา                                                                
Poster presentation ห้องที่ 3                                                                                 
ประธาน          ดร.เพ็ญศรี  รักวงษ์                                                                           
กรรมการ         อาจารย์ ดร.พัชรี ใจการุณ                                                                            
กรรมการ         อาจารย์ สุวรรณา  ธาดาพิพฒัน์                                                                      
ผู้ประสานงาน    ผู้ทรงคุณวฒุิเขตนครราชสีมา                                                                     
CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล ห้องที่ 1                                                            
ประธาน           อาจารยป์ราณี   แสดคง                                                                    
กรรมการ          อาจารย์กรรณิการ  โหตกษาปน์กุล                                                        
กรรมการ          อาจารย์ศิราณี  จามสิงห์ค า                                                                         
ผู้ประสานงาน     คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา                                                  
CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล ห้องที่ 2                                                             
ประธาน           พันตรีหญิง ดร.ปิยะอร วจนะทนิภัทร                                                   
กรรมการ          อาจารย์สิริลักษณ์  คุณกมลกาญจน์                                                               
กรรมการ          ดร. อธิพร บัวส าราญ                                                                                    
ผู้ประสานงาน     คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตนครราชสีมา 

18.00 – 22.00น.  มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ห้องแกนด์บอลลูม) 
วันที่  6  กันยายน  2562 
09.00 – 12.00น. Panel discussion: Healthy Lethe racy   

วิทยากรโดย  นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
                 นางระนองรักษ์  สุวรรณฉวี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
                 ดร.พรฤดี     นิธิรัตน์           ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ผู้ด าเนินการอภิปราย  ดร.ณัฎฐิตา  เพชรประไพ   
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30น. 
 
 
 
 

แถลงผลงานและแผนการด าเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มอบรางวัลผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ดีเด่น 
โดย  นา งสาวศศิ ธ ร   ช าน าญผล    น ายกสมาคมพยาบาลแ ห่ งประ เทศ ไทยฯ  ส านั ก ง าน                              
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                         

13.30 – 14.00 น. ประกาศผลรางวัลผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดีเด่นประจ าปีและพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย 
/นวัตกรรมดีเด่น  โดย  นางสาวศศิธร  ช านาญผล    นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    พิธีปิด และถ่ายรูปบันทึกความทรงจ า 

 


