โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2556
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การพยาบาลที่เป็นเลิศ : กุญแจสู่ชุมชนสุขภาพในยุคเศรษฐกิจอาเซียน”
(Nursing Excellence : A Key to Healthy Community in AEC era)
ระหว่าง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและ
ฝึ ก อ บ ร ม เพื่ อ ส่ งเส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น วั ย แ ร งงา น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. หลักการและเหตุผล
“ประชาคมอาเซียน” มีเป้าหมายเพื่อการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ มีอานาจในการ
ต่อรอง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศของอาเซียนในทุกด้าน ให้สมาชิกมีความสามารถ
รับมือกับปัญหาใหม่ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน หรื อ การก่อการร้าย
ดังนั้ นการเป็น ประชาคมอาเซียน จึงเป็ นการรวมตัวกันสู่ “ชุมชนเดียวกัน ” ให้เกิด ความสุข ความเข้มแข็ง
สามารถดูแลสมาชิกในชุมชนให้ปลอดภัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นชุมชนสุขภาวะ สมาชิกมีความผาสุก
อย่างเท่าเทียมกัน
การพัฒนาบริการพยาบาลที่เป็นเลิ ศสู่สุขภาวะของชุมชนในยุคเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นทั้งโอกาสและ
ความ ท้ า ทายต่ อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและวัฒนธรรม
ของสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้มีปัญหาการเจ็บป่วยทั้งลักษณะวิกฤติและเรื้อรัง มี
ความสลับซับซ้อนและรุนแรงขึ้น จนทาให้สังคมต้องการบริการสุขภาพและบริการพยาบาลที่สามารถแก้ไข
ปัญหาสุขภาพอันสลับซับซ้อนนี้ได้ ขณะเดียวกันพยาบาลที่ให้บริการทั้งในภาครัฐและเอกชนก็ได้รับผลกระทบ
เช่นกัน บริการพยาบาลที่เร่งรีบ เร่งรัด หนักหน่วง ด้วยความต้องการการบริการด้านสุขภาพของประชาชนมี
มากขึ้น จึงส่งผลกระทาต่อคุณภาพบริการ การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจและยอมรับ
ของผู้ ใช้บ ริการอย่ างมีป ระสิ ทธิผ ลและประสิ ทธิภ าพ โดยคานึงถึงคุณ ภาพ และคุ้ มค่าใช้จ่าย เพิ่มผลลั พ ธ์
ทางการพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลและองค์กรวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่บริการพยาบาลที่
เป็น เลิศ ตอบสนองความต้องการในระบบสุขภาพ มุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ ประชาชนสุขภาพดี ซึ่งการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ เป็นกระบวนการปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานขึ้นไป ไร้ข้อผิดพลาด มีคุณภาพสูง คุ้มค่าคุ้มทุน ใช้ความรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานใน
การตัดสินใจการปฏิบัติการพยาบาล ส่งผลให้ เพิ่มคุณภาพชีวิตและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการในเรื่อง
นี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้พยาบาลได้มีเวทีเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ
พัฒนาผลงานเพื่อนาเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลผู้ร่วมประชุมสามารถ
2.1 เข้าใจความหมายของการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Excellence Nursing)
2.2 ระบุบทบาทของพยาบาลและแนวทางพัฒนาบริการพยาบาลที่เป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจอาเซียน

2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล ประกวดผลงานวิชาการของสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
2.3 ประชุมสามัญประจาปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.4 เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
2.5 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พี่พยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ
3. กลุ่มเป้าหมาย:
สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคลากรทางการพยาบาลที่สนใจจานวน 500 คน
4. ระยะเวลาดาเนินการ: 2 – 3 สิงหาคม 2556 เป็นเวลา 2 วัน
5. สถานที่: ณ โรงแรมสุนี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6. ค่าลงทะเบียน: สาหรับสมาชิกคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไม่เป็นสมาชิกคนละ 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
7. การประเมินผล: จากการสังเกตและแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมหลังสิ้นสุดการประชุม
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: ผู้เข้าร่วมประชุม
8.1 มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ มีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และใช้
ประโยชน์จากการเข้าประชาคมฯ ให้ได้อย่างสูงสุด
8.2 เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่อกาหนดวิธี พัฒ นาศักยภาพ วิ ธีสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒ นา
บริการสู่ความเป็นเลิศ
8.3 ได้แนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ หรือ นวัตกรรมต่าง ๆ
8.4 บุคลากรทางการพยาบาลได้รับทราบข่าวสารของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ลงชื่อ .......................................... ผู้เสนอโครงการ
(ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ)์
ประธานฝ่ายวิชาการ
กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ....4.....เดือน พฤษภาคมคม พ.ศ. 2556

ลงชื่อ ................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ...4......เดือน พฤษภาคมคม พ.ศ. 2556

โครงการ ประชุมสามัญ และประชุมวิชาการ ประจาปี 2556
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การพยาบาลที่เป็นเลิศ : กุญแจสู่ชุมชนสุขภาพในยุคเศรษฐกิจอาเซียน”
(Nursing Excellence : A Key to Healthy Community in AEC era)
ระหว่าง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
16.00 – 20.00 น. ลงทะเบียน
วันที่ 2 สิงหาคม 2556
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
08.45 – 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ชุมชนสุขภาพในยุคเศรษฐกิจอาเซียน” (Healthy Community in AEC Era)
โดย รองนายกสภาการพยาบาล ประเทศไทย รศ.ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
09.45 – 10.15 น. มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
โดย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บันทึกภาพความทรงจา
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.20 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในยุคเศรษฐกิจอาเซียน” (Defining

Nurses Role / responsibilities in AEC era)
โดย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว
11.20 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง “ความสามารถในงานของพยาบาล” (Nurses’ Work Abilities)
โดย รศ.ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัย

แรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 - 13.00
พักรับประทานอาหารเที่ยง Luncheon talk ทีมประชาสัมพันธ์
13.00 - 14.00 น. บรรยายเรื่อง Defining Nursing Excellence through Positive Practice Environment, PPE
โดย ดร.นฤมล สิงห์ดง สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14.00 – 17.30 น. นาเสนอและประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ/ผลงานวิจัย
Oral presentation งานวิจัย และ R2R

ห้องที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแลสาหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Care System Development for People
with Chronic Conditions)
ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ดร.สุเพียร โภคทิพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลสาหรับผู้ป่วยวิกฤติ (Care System Development for People
with Critical Care)
ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

คุณอรชร มาลาหอม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องที่ 3 สุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน (Health and Quality of Life of Working-Age
People)
รศ.ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัย
แรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณปิยนุช บุญกอง รพ.สกลนคร กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องที่ 4 งานนวัตกรรมและ ผลงานวิชาการของนักศึกษาพยาบาล

ดร. สุพิตรา เศลวัฒนะกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
อ. รจนา วรวิทย์ศรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
อ.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18.00 – 22.00 น. มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2556
08.00 – 9.00น. นาเสนอและประกวดผลงาน Poster presentation
ประธาน ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธาน เอื้อมพร กาญจนรังสิชัย โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
เลขานุการ นางธนิดา ตั้งยิ่งยง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กลุ่มที่ 1 Integrative research
ประธาน ดร. เพ็ญศรี รักษ์วงค์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
รองประธาน ดร. ประภาพร สุวรัตน์ชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เลขานุการ คุณปิยนุช บุญกอง รพ.สกลนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ นายศิวานนท์ รัตนกนกชัย โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มที่ 2 Basic research
ประธาน ดร. ปาริชาติ มาลัย ข้าราชการบานาญ เขตอุบลราชธานี
รองประธาน คุณวิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ โรงพยาบาลขอนแก่น
เลขานุการ คุณดรุณี บุ้งทอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เลขานุการ ประภารัตน์ ประยูรพรม โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ นางทัศนีย์ จังกาจิตต์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กลุ่มที่ 3 R2R
ประธาน ดร. สุพิตรา เศลวัฒนะกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
รองประธาน คุณนวลจันทร์ พูลสมบัติ ข้าราชการบานาญ
เลขานุการ คุณศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
เลขานุการ คุณศิริยุพา จักรสุวรรณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ผู้ช่วยเลขานุการ อ.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
กลุ่มที่ 4 CQI
ประธาน วงเดือน ฤาชา โรงพยาบาลชัยภูมิ
รองประธาน คุณสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ โรงพยาบาลขอนแก่น
เลขานุการ คุณเอื้อมพร ชมภูมี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
เลขานุการ อ.ปราณี แสดคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ช่วยเลขานุการ คุณบุหลัน เปลี่ยนธงชัย โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มที่ 5 Innovation
ประธาน ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

รองประธาน ดร. นฤมล สิงห์ดง สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขานุการ คุณศศิธร ชานาญผล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
เลขานุการ คุณโสภิดา ดาวสดใส โรงพยาบาลธัญญักษ์ ขอนแก่น
ผู้ช่วยเลขานุการ คุณชุติมา ดีสวัสดิ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
บรรยาย เรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ (Nursing outcomes toward excellent)”
ดร. สุเพียร โภคทิพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
พักรับประทานอาหารว่าง
Panel Discussion : Best Practice in Nursing from Various Cultural Perspective
โดย 1) Ms Fitri Aroflati, University Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia,
2) Ms. DO THI HA, Pham Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam
3) Mrs. Anousone Sisoulath, Faculty of nursing, University of health sciences, Vientiane
Capital City, Lao People Democratic Republic.
ดาเนินการอภิปราย โดย ผศ. ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมสามัญประจาปี แถลงผลงานและแผนการดาเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ดีเด่น
โดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พักรับประธานอาหารเที่ยง
- ประเมินผลและ อภิปรายปัญหาทั่วไป
โดย คุณสมพร เทพสุริยานนท์ อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานีและทีมงานเขต อุบลราชธานี
นาเสนอผลงาน 3 ปีย้อนหลัง
พิธีปิด

พิธีกรตลอดงาน คุณโสภิดา ดาวสดใส โรงพยาบาลธัญญักษ์ ขอนแก่น
อ. รจนา วรวิทย์ศรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
คุณนรากร สารีแหล้ โรงพยาบาลธัญญักษ์ อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ ดูแลการแถลงข่าว คุณสราวุฒิ ที่ดี โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

