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เรื่อง    เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566  
 

 เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     1. โครงการฯ และกำหนดการประชุมวิชาการ (QR code) 
                       2. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมประชุม (QR code) 
 

  เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ:กลยุทธ์
และการนำมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ลงสู่การปฏิบัติ” Uplifting Quality and Nursing Professional 
Standard : Strategic and Implementation ครั้งที่ 1 ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์และ
การนำไปใช้Critical Point in Nursing Professional Standard and How to? ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6  
เวลา๐๘.๐๐-๑๖.0๐น . ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom ณ Nursing Learning Center ฝ่ายการพยาบาล ชั ้น 8  
อาคารสุจ ิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื ่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญ เกี ่ยวกับ
มาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่สภาการกำหนดไว้ และเพ่ือสร้างความเข้าใจ เห็นประโยชน์และแลก เปลี่ ยน
เรียนรู้ถึงแนวทางการบูรณาการกับมาตรฐานอ่ืนและการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรพยาบาลทุกระดับ  
    

  ในการนี้สมาคมฯ ขอเรียนเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาลและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมโดย
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้า ประชุมวิชา การ ตา มวัน 
เวลาสถานที่ดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 
  

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม) 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ      
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                   กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 
เรื่อง “ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ:กลยุทธ์และการนำมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ลงสู่การปฏิบัติ” 

Uplifting Quality and Nursing Professional Standard: Strategic and Implementation 
ครั้งที่ 1 ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์และการนำไปใช้ 

Critical Point in Nursing Professional Standard and How to? 
                                    โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ 
                                         ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.15-16.00 น. ผ่านระบบปฏิบัติการ ZOOM 
ณ ห้อง Nursing Learning Center ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

********************************************************************************* 
 
08.00-08.15 น. ลงทะเบียน 
08.15-08.30 น. พิธีเปิดการอบรม 

กล่าวรายงาน โดย พว.วีรชาติ  ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
กล่าวเปิด โดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ  

08.30-09.00 น. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ: กลยุทธ์และการนำมาตรฐานการพยาบาลและ 
ผดุงครรภ์ลงสู่การปฏิบัติ  
กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม  

09.00-10.00 น. 
 
10.00-12.00 น. 

มาตรฐานการพยาบาล ฐานรากของการพัฒนาคุณภาพบริการวิชาชีพ  
โดย ดร.กฤษดา แสวงดี 
ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้  
โดย อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ 

12.00-13.00 น. 
13.00-14.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  
การเชื่อมโยงมาตรฐานการพยาบาลกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
โดย อาจารย์เรวดี ศิรินคร 

14.00-16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำมาตรฐานฯ ไปกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบายเพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
การแก้ปัญหาและการพัฒนาต่อยอด 

- Uplifting quality and nursing professional standard: Theory to practice in 
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital โดย พว.สุคนทา คุณาพันธ์ 

- Supervision experience โดย พว.บุปผา จันทรจรัส 
- Suandok ethical model journey โดย พว.อธิษฐาน สุมาลย์เจริญ และ 

พว.รจเรข อินทโชติ ซากาโมโต 
- Great nursing outcome from good nursing record โดย พว.ชมพูนุท ทิพย์ฝั้น 

และ พว.วรางคณา สิทธิกัน 
ผู้นำกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย พว.สุคนทา คุณาพันธ์ 
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