
 
  

 ในปี พ.ศ. 2562 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ก าหนดค า
ขวัญส าหรับวันพยาบาลสากล ว่า  “Nurses - A Voice to Lead 
Health For All” แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล : เสียงแห่งพลังสู่
สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับ
ปฏิบัติการ ในสถานบริการสุขภาพในสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่ง 
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตระหนักถึง 
ความส าคัญของการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุก
ภาคส่วนในสังคมมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพทุกคน
ร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ เป็นพลังที่จะท าให้เกิด
สุขภาพดีถ้วนหน้าได้ รวมถึงการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ ซ่ึงก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 
20 ปี โดยพัฒนาไปสู่ Smart Healthcare ด้วยการกระตุ้นให้พยาบาล
ได้สร้างงานที่แสดงออกถึง High Value Nursing Care ทั้งนี้เพื่อรองรับ
ความเจ็บป่วยของประชาชนโดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ในฐานะ
องค์กรที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ในภาคใต้ ตระหนักถึงบทบาทส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 
ให้เป็นพลังที่จะ ผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ท่ามกลาง
ความหลากหลายของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของ
ประชาชน ที่ต้องบูรณาองค์ความรู้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการควบคุมก ากับ การปฏิบัติการพยาบาลและ
บริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อให้
ผู้บริหารองค์กร พยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และ
พยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันรวมพลัง เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้างคุณค่าในงานการพยาบาล และการ
สร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จนเกิดความส าเร็จในความ
เข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ยั่งยืน เพื่อให้พยาบาลมีพลังที่เข้มแข็งใน
การดูแล ให้ทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อน าความส าเร็จสู่เป้าหมายให้
ทุกคน มีสุขภาพดี มีคุณภาพ และยั่งยืนตลอดไป จึงเห็นสมควรจัด
โครงการประชุมวิชาการประจ าปีขึ้น 

 
 
เพ่ือให้ผู้เข้าประชุม  

5.1 ได้ร่วมกันรับรู้ เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและให้ความส าคัญการมี
สุขภาพดีถ้วนหน้าทุกกลุ่มอายุ  

5.2 สร้างความเข้มแข็งของพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า 

5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายพยาบาลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562  
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดโดย  พว.กรรณกิา  อังกูร 
  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้ 
  กล่าวรายงาน  โดย พว.ชนัญญา  ชงัดเวช 
  ประธานฝ่ายวชิาการ   
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 
09.00 - 09.20 น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้  
09.20 - 10.15 น. พิธีแสดงความยินดี พยาบาลดีเดน่เนื่องในวนัพยาบาล
  สากล ประจ าปี 2562 
  พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเดน่และนกัศึกษาพยาบาลดีเด่น  
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 
  ชมบูทนทิรรศการพยาบาลดีเดน่ ประจ าปี 2562 
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างเช้า 
10.30 - 12.00 น. Smart Healthcare : High Value Nursing Care 
  โดย รศ.ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ  
  ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาลด้านวิชาการ 
  และโครงการพิเศษ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. Transformative Learning Leadership  
  โดย นพ.บดินทร ์ ทรัพย์สมบูรณ ์ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
  พยาบาล 
หมายเหตุ : เวลา 14.45 – 15.00 น. (พักรบัประทานอาหารว่างบ่าย)  

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562   
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 10.30 น. Panel Discussion  
  “Journey of Nursing: Smart Healthcare” 
  วิทยากร : ผศ.จิรพรรณ พีรวฒุิ   
                       นายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
  สาขาภาคใต ้
                       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยทกัษิณ พัทลุง 
                    : พว.อาลี แซ่เจียว  
                        หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสรุาษฏร์ 
                                          : พว.สดุาวดี   แกว้พิบูลย์  
                                          หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลนาหม่อม 
                                          : พว.สมใจ ฟองละแอ  
                                          หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร ์
  ผู้ด าเนนิการ : พว.จนัทร์ฉาย แซ่ตั้ง 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างเช้า 
10.45 - 12.00 น Leadership for Change: High Value Nursing Care 
  โดย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
  และ ประชาสัมพนัธ์ สภาการพยาบาล   
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.30 น.  Work life balance 
  โดย คุณมานิต อุดมคุณธรรม 
  ประธานบริหารกลุ่มโฮมโปร และประธานบริหารสวอนเลค 
  รีสอร์ท 
15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่างบ่าย 
15.30 - 16.00 น. สรุปและปิดการประชุม 
  โดย พว.กรรณิกา  อังกูร 
  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 
 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

ก าหนดการประชุม 



 
 
 

ชื่อ-สกุล (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................. 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (10 หลัก)...................................................... 

เลขที่สมาคมพยาบาลฯ..................................................................................... 

โรงพยาบาล/สถานที่ท างาน.............................................................................. 

………………………………………………………………………………….………………………… 

โทรศัพท์มือถือ………………………………............................................................... 

โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................................................... 

E-mail ……………………….………………………………………….………….………………… 

ที่อยู่................................................................................................................... 

การออกใบเสร็จ 

ตาม  ชื่อ-สกุล ในใบสมัคร 

       ชื่อและที่อยู่ในนาม................................................................................... 
ที่อยู่................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

ค่าลงทะเบียน 
 

         คนละ 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ส าหรับสมาชิกสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

          คนละ 2,400 บาท (สองพันสีร่้อยบาทถ้วน) ส าหรับบุคคลทั่วไป 

**ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนรวมอยู่ในงานเกษียณอายุราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชื่อบัญชี : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 
เลขที่บัญชี : 565-456014-3 
 

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมส าเนาใบโอนเงินสแกนส่งผ่านอีเมล์
ns.south@thainurse.org เท่าน้ัน 

หรือสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวลักษม ี แซ่ลิ่ม 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
โทรศัพท์  08-9466-6516, 0-7428-6489 
E-mail Address : ns.south@thainurse.org 

 
*** หมายเหตุ ไม่รบัลงทะเบียนหน้างาน 
 
*** กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สมาคมฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท่านสามารถเปลี่ยนให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้ 
*** ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว  กรณุา ส่งหลักฐานมาที ่ 
E-mail Address : ns.south@thainurse.org พร้อมชื่อและหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง 

Smart Healthcare : High Value Nursing Care 
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 

ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ เอ ชั้น 8 
โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 

 
 
 

 
 

 

ใบสมัคร (กรุณาเขียนตัวบรรจง) วิธีการลงทะเบียน 
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