
  
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สภาการพยาบาล  
    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
                                        กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
3. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่  21 ตุลาคม  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนี เป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งประเทศ ถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่ง ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทีท่รงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย 

 ส าหรับปี 2561 นี้ สภาการพยาบาล  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  และกองการพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข ได้ร่วมก าหนดจัดงานในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี 2561 และเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการเนื่องใน
วันพยาบาลแห่งชาติ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพ่ือพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะใน
ชนบทที่ห่างไกล ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อไปด้วย 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 4.2  เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
 4.3  เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
และพัฒนาวิชาชีพต่อไป 

5. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  400 คน  ประกอบด้วย 
 5.1  คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 5.2  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 5.3  ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์  
 5.4  นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ  

6. วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
 วันที่ 18 – 19 ตุลาคม  2561  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4  สภาการพยาบาล 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพ 
       7.2  ท าให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพจากองค์ความรู้ที่ได้รับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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ก าหนดการ 

พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติและการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ 
เรื่อง “พลิกวิกฤตการพยาบาล  เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพไทย” 

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล 

 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561   

เวลา  ก าหนดการ 
พิธีกร  :  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์   
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 

- ลงทะเบียนผู้เข้ารับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ  
09.00 – 10.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ  

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   นายกสภาการพยาบาล  

        กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้เข้ารับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ   
           โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี  

ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ 

  ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ  
           โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 

10.00 – 10.15 น. ถ่ายภาพหมู่ผู้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 11.00 น. การประกาศเกียรติคุณผู้ได้รบัพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ 

ประจ าปี 2561 

11.00 – 12.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

  กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี 

  กล่าวเปิดการประชุม                                                                        
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 
อภิปรายเรื่อง “ตรงประเด็น: มาตรฐานระบบหรือคุณภาพคน กับความเสี่ยงในงานบริการ
สุขภาพ”                

14.30 – 14. 45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. เสวนาเรื่อง “สนทนากับสื่อมวลชน”  
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วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561   

เวลา  ก าหนดการ 
พิธีกร  :  พันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ   

08.00 – 08.30 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 

08.30 – 10.00 น.   บรรยายร่วม “ตีแผ่วิกฤตสู่ทางออกสุขภาพ 3 วัย”   

10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น.  บรรยายร่วม “เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกเวลา เพื่อสุขภาวะประชาชน คนชายขอบ” 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น.  อภิปรายเรื่อง “ธุรกิจบริการพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน) จะเริ่มต้นและส าเร็จได้อย่างไร? 

15.30 น.    ปิดประชุม และรับประทานอาหารว่าง   
 
 


