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โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” 
(Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right) 

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 
ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

 

เจ้าของโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ในปี พ.ศ. 2561 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้ก าหนดหัวข้อส าหรับวันพยาบาลสากลไว้ว่า “Nurses : 
A Voice to Lead – Health is a Human Right” โดยคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
แปลเป็นไทยว่า “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบัน
ทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันรวมพลังรณรงค์ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” 
(Human Rights) ซึ่งมีแนวคิดรากฐานมาจากความเชื่อ ปรัชญา ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ
ในโลกที่เชื่อว่า มนุษย์ที่เกิดมาในโลกทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีความชอบธรรมในด้านจริยธรรมที่จะรักษาชีวิตของ
ตนเอง มีอิสระทางความคิด และทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิมนุษยชน
ด้านสาธารณสุข เป็นการที่บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน  ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพทางสาธารณสุขที่มีจ านวนมากที่สุด จึงต้องแสดงบทบาทในการ
จัดระบบบริการทางสาธารณสุขที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีใน
ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการที่ต้องแสดงให้ผู้ใช้บริการและชุมชนเห็นคุณค่าและเป็นที่พ่ึงพาได้  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดประชุมวิชาการ เพ่ือให้พยาบาลมี
พลังที่เข้มแข็ง ในการเปล่งเสียง “สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ร่วมกับ ประชาชน ชุมชน รัฐบาล และบุคลากรทุก
วิชาชีพ เพ่ือให้เกิดเสียงแห่งพลังน าความส าเร็จสู่เป้าหมายสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และยั่งยืนตลอดไป  และได้เพ่ิมโอกาสให้กับบุคลากรพยาบาลได้มีการจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาผลงานเพื่อน าเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 ได้มาร่วมกันรับรู้ เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและให้ความส าคัญกับ “สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน”  
2.2 ได้แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของ “สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” เพ่ือน าไปสู่การ  

บริหารจัดการเชิงระบบต่อไป  
2.3 ได้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบริการ

พยาบาล    ประกวดผลงานวิชาการของสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข 
2.4 เพ่ือเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล   และแสดงมุทิตาจิต

แด่พ่ีพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
- พยาบาลวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บุคลากรทางการสาธารณสุข 

จ านวน 500 คน   
- นักศึกษาพยาบาล จ านวน 100 คน  

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 27-28  สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 2 วัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้  
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     กิจกรรม ที่ 1 การประชุมวิชาการ  
     กิจกรรม ที่ 2 แสดงมุทิตาจิต 

5. สถานที:่ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล อ. เมือง  จังหวัดขอนแก่น  
6. ค่าลงทะเบียน:  พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข  คนละ 2,800 บาท 

                            นักศึกษาพยาบาล คนละ 500 บาท                         
7. การประเมินผล: จากการสังเกตและแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมหลังสิ้นสุดการประชุม 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ                                                                                                                            

 8.1. พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยาบาล
วิชาชีพมีความรู้และเข้าใจ สามารถให้บริการด้านการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ                                                                         
          8.2.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามจ านวนที่ก าหนด                                                                                                              
 8.3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

      9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดระบบบริการ ที ่ 

สะท้อน “สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ในทุกบริบท จนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิพล ส่งผลให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

9.2. ส่งผลต่อพลังที่เข้มแข็งของวิชาชีพพยาบาล ที่จะทาให้เกิดผลกระทบทางบวกคือความส าเร็จของ  
ระบบบริการสุขภาพต่อไป  

9.3. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิขาการ/งานวิจัย งานนวัตกรรมทางการ
พยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
    ………………………………………………………ผู้เขียนโครงการ 
                    ( ดร. จงกลณี  จันทรศิริ) 
    ประธานร่วมฝ่ายวิจัย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
        สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตขอนแก่น 
 

  
                                     …………………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    ( นางจุรีพร  บวรผดุงกิตติ) 
       อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
       สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตขอนแก่น 
 

…………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวนรีลักษณ์  สุวรรณโนบล) 
         ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
     สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

..………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสิชัย)                                    
    นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ก าหนดการโครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” 
(Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right) 

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 
ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

 

วันที่ 26  สิงหาคม  2561 
16.00 – 18.00น.  ประชุมสามัญประจ าปี แถลงผลงานและแผนการด าเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดย นางสาวเอ้ือมพร กาญจนรังสิชัย 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นางกมลวรรณ รวยสูงเนิน  
เลขาธิการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 27  สิงหาคม  2561 
08.00 - 08.30น. ลงทะเบียน 
08.30–08.45น. พิธีเปิดการประชุม: (ห้อง คอนเวนชั่น 1-2) 

กล่าวรายงาน โดย นางจุรีพร  บวรผดุงกิตติ  อุปนายก เขตขอนแก่น 
กล่าวเปิดโดย โดย นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสิชัย 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

08.45 – 09.30 น. มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 
โดย นางสาวเอ้ือมพร กาญจนรังสิชัย   
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บันทึกภาพความทรงจ า 

09.30 - 12.00น. บรรยายเรื่อง “พยาบาล:การพิทักษ์สิทธิสุขภาพประชาชนในยุคการปฏิรูประบบสาธารณสุข”  
โดย ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. บรรยายเรื่อง “สิทธิเรื่องสุขภาพเรื่องใกล้ตัวพยาบาล”  

โดย พว. ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล/ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับตติยภูมิ  Oral presentation 1 : ห้องคอนเวนชั่น 1 
ประธาน : อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล                                                                
กรรมการ: ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม 
กรรมการ: พว.อุบล จ๋วงพานิช 
ผู้ประสานงาน: พว.รัตนา ทองแจ่ม 
 

ผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับทุติยภูมิ Oral presentation 2 :  ห้องราชพฤกษ์ 1 
ประธาน:  ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ 
กรรมการ: ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 
กรรมการ: พว.ผนึกแก้ว คลังคา 
ผู้ประสานงาน: พว. เพชราภรณ์ ประสารฉ่ า 
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ผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับปฐมภูมิ Oral presentation 3 : ห้องราชพฤกษ์ 2 
ประธาน :  รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 
กรรมการ:  ดร.จงกลณี จันทรศิริ 
กรรมการ: อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล 
ผู้ประสานงาน: พว.วิไลวรรณ แสนโฮม 
 

13.00 – 17.00น. Poster presentation : CQI/Innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเภท Poster presentation ห้องท่ี 1 (ห้องราชพฤกษ์ 3)  
ประธาน: ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง 
กรรมการ: รศ.ดร.กฤติยา แสวงเจริญ 
กรรมการ: พว.อรชร มาลาหอม 
ผู้ประสานงาน : พว.บุษกร สีกา 
 

ผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับทุติยภูมิประเภทPoster presentation ห้องท่ี 2 (ห้องราชพฤกษ์ 4 )  
ประธาน: รศ.สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ 
กรรมการ: ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน 
กรรมการ: ดร.สุเพียร โภคทิพย์ 
ผู้ประสานงาน: พว.อัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร์ 
 

ผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับปฐมภูมิประเภทPoster presentation ห้องท่ี 3 (ห้องราชพฤกษ์ 5 )  
ประธาน: อ.ดร.กุสมุาลี โพธิปัสสา 
กรรมการ: อ.ดร.รจนา วรวิทย์ศรางกูร 
กรรมการ: พว.กรรณิกา โหตกษาปน์กุล 
ผู้ประสานงาน: พว.รัชนีกร มนูศิลป์ 
 

CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล ห้องที่ 1(ห้องราชพฤกษ์ 6) 
ประธาน: ผศ.พอ.หญิงดร.วัลลภา บุญรอด 
กรรมการ: ผศ.วิจิตรา เสนา 
กรรมการ: พว.นิศานารถ ชีระพันธ์ 
ผู้ประสานงาน: พว.อัจฉรา พรลักษณพิมล 
 

CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล ห้องที่ 2 (หน้าห้องราชพฤกษ์ ) 
ประธาน: อ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี 
กรรมการ: พว.ศิราณี จามสิงห์ค า 
กรรมการ: พว. ศศิธร ช านาญผล 
ผู้ประสานงาน: พว.จันทนา ภู่หนู 
 

18.00 – 22.00น.  มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ห้องคอนเวนชั่น 2-3) 
วันที่  28  สิงหาคม  2561 
08.00 – 12.00น. Panel discussion : Nursing Supervision   บทบาทท่ีท้าทาย  (ห้อง คอนเวนชั่น 1-2) 

วิทยากรโดย  
นางพัชนี ทองประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลรพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
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นางจ าเนียน ทรวงโพธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
นางสาวเฉลิมศรี สรสิทธิ์  APN รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น 
ผู้ด าเนินการอภิปราย  ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30น. 
 
 
 

แถลงผลงานและแผนการด าเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มอบรางวัลผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ดีเด่น 
โดย นางสาวเอ้ือมพร กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

13.30 – 15.00 น. ประกาศผลรางวัลผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดีเด่นประจ าปีและพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรมดีเด่น 
โดย นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พิธีปิด และถ่ายรูปบันทึกความทรงจ า 

 
 
 
 


