
 
 

การประชุมวิชาการ  
เร่ือง“การพยาบาลครอบครัว นวัตกรรมการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
“SDGs (Family Nursing : The Innovative 

Trends in Driving SDGs)” 
 

จัดประชุม: คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลสาธารณสุข
ไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) 
ผู้ ร่ วม จั ดป ระชุ ม : ภ า ควิ ช าก า ร พยา บาลส า ธ า รณสุ ข           
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ชมรม พว.รพ.สต.
แห่งประเทศไทย  
วันที่จัดประชุม:วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
เวลา 9.00น –16.30 น. 
สถานทีจ่ัดประชุม: ห้องประชุม เขื่อนขุนด่านปราการชล  
ต. หินตั้ง อ. เมือง จ.นครนายก 
 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุม เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณสุขโลก การให้บริการ การปฏิบัติการเกี่ยวกับ

สุขภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย       

แปซิฟิค จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับกลไก

และวิ ธี ก า ร เพื่ อบรรลุ ถึ ง เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น 

(Sustainable Development Goals: SDGs) 

ผู้เข้าร่วมประชุม: 200 คน ได้แก่ นักศึกษาไทย, อาจารย์ 
นักวิจัย พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์และการ
สาธารณสุข 

ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมวชิาการ 

ส าหรับบคุคลทั่วไป 600 บาท 

ส าหรับสมาชิกและสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 500 บาท 
สมัคร/ งานวิจัยส่งที่ website www.thaiphn.org หรือ 

Facebook: สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย -Phnthailand

การส่งบทคัดย่อ: 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ตอบรับ การส่งบทคัดย่อ: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ส่งรายงานวิจัย 

วิทยานิพนธ์เพ่ือรับการตีพิมพ:์   

ภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   

ตอบรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์:  

วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

(ชิงรางวัล งานวิจัยดีเด่น 2 เรื่อง) 

ก าหนดการประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามญั
ประจ าป ี2561 

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน พิธีกรประจ าวัน  
ดร. วรเดช ช้างแก้ว และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรา ช่ืนวัฒนา 
10.00 – 11.30 น. เรื่อง “ด้วยรักและห่วงใยบริการด้วยใจของ
พยาบาลครอบครัว” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา  
(หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  
นางสาวบุณณดา พนมพร  
รางวัลดีเด่น เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รพ.สต.
บ้านคลอง 24 ฝั่งใต้ (รองประธานชมรม พว.รพ.สต.แห่ง
ประเทศไทย ภาคกลาง) 
10.00 เป็นต้นไป Poster Presentation น าเสนอผลงานวิจัย/  
โครงการ “การพยาบาลครอบครัวชุมชน”  
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ  
โ ร ง เ รี ย น พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(ผู้ที่ส่งผลงานทางสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ จะ
คัดเลือกจัดตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 
ฉบับ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2561 
11.30 – 12.14 น. น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ในด้านการ
พยาบาลสาธารณสุข หรือท่ีเกี่ยวข้อง (ดีเด่น) 3 เรื่อง  
ประธาน อาจารย์ ดร. นิลภา จิระรัตนวรรณะ 
 

 



12.15 - 13.14 น. รับประทานอาหารกลางวัน และรับชมการแสดง
พิเศษบนเวที “น  าตาแห่งความคิดถึง ซาบซึ งพระกรุณาธิคุณ” โดย 
พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ และทีมงาน ในบทเพลงเทิดพระเกียรติ 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
นักศึกษาและคณาจารย์จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พว.รพ.สต. แห่งประเทศไทย ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ
พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. 
13.15 - 13.30 น. พิธีเปิด  
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  
(นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ)  
รายงานผลงานของสมาคมฯ (15 นาที)  
โดย อ.ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 
13.31 - 16.30 น. อภิปรายหมู่ เสวนา  
เรื่อง “Theme การพยาบาลครอบครัว นวัตกรรมการ 

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs”      

รายนามผู้เข้าร่วมอภิปรายหมู่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ 
   เลขาธิการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย   
2. อาจารย์ ธัญญลักษณ์ ศิริชนะ 
   สถาบันพระบรมราชชนก 
3. พว.ภาคภูมิ  สายหยุด 
   ประธานชมรม พว.รพ.สต  แห่งประเทศไทย  
4. นายมานะ  เปาทุย 
   รองประธานสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
5. นางบุษบา ใจกล้า 
   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
Moderator :  
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
กรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
“การพยาบาลครอบครัว นวัตกรรมการขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” 
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ที่ ห้องประชุม เขื่อนขุนด่านประการชล  
 

     ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)........................................................... 
     เลขบัตรประจ าตวัประชาชน..............................................  
     ต าแหน่ง............................................................................ 
     สถานทีท่ างาน/ โทรศัพท์.................................................. 
     E-mail………..……………...................................................... 
    ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี    
     เข้าร่วมประชุมวิชาการ  
     เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 
     ส่งผลงานวิชาการ/วิจัย หรือการปฏิบัติงาน    
    เร่ือง………..……..................................................................... 
            น าเสนอด้วยวาจา            โปสเตอร์  
            ส่ง Abstract Thaiphnurses2@gmail.com 
   ประชุมประจ าปีของสมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ  
   ร่วมประชุม 
   สมาชิกสมาคม (500 บ.) ทุกรายการ  บุคคลทั่วไป (600 บ.) 
   อาหารธรรมดา  พิเศษ โปรดระบุ ........... 
  วิธีสมัคร1.สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 4  
  ห้อง 3402 หรือ  
   หมายเหตุ: ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการขอ CNEU  
   จากสภาการพยาบาล 

      2. ส่งใบสมัครและส าเนาใบโอนเงินส่งทางไปรษณีย์มาที่ 
         สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ  
         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1   
         ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
       การส่งเงิน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  
       สาขาย่อยโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน  
       บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 254-2-04516-0  
       ชื่อบัญชี   “สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ” 
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว  
       โทร 08 6334 1656, และคุณศศิชา โทร 08 7932 5312 
       ท่านสามารถจองที่พักใกล้สถานทีป่ระชุมได้ที่ สีดารีสอร์ท 
       ส่วนลดพิเศษ 40-50% www.sida-resort.com 
       โทร 08 1611 4472, 08 1467 0824  
       คุณ ภิญญาภัทร ธิติมาโอภากุล 

         

mailto:Thaiphnurses2@gmail.com
http://www.sida-resort.com/

