
การประชุมวิชาการ 
เร่ือง “Nursing Trends and Opportunities in 

Healthcare Technology” 
 

 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด 
  กล่าวรายงาน   โดย  พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พิมพส์ักกะ 
     ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลฯ 
                          กล่าวเปิด    โดย    รศ.สุปาณี เสนาดิสัย     
     นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
09.00 – 10.00 น. การบรรยาย เร่ือง  “Trends and  
                        Opportunities in Healthcare Technology” 
                         โดย     ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ  
                                        หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
                                        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 
10.00 – 11.00 น.    - พิธีเปิดงาน “Building The Future of  
                              Healthcare” 

โดย    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
- พักรับประทานอาหารว่าง - 

11.00 – 12.00 น. การบรรยาย   (ต่อ) 
“ Trends and Opportunities in 
Healthcare   Technology” 

                         โดย   ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ  
หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 

12.00 – 12.30 น. Present Product 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 

13.30 – 15.30 น. การบรรยาย เร่ือง  “Role of Knowledge  
                        Management in Facilitating Innovation               
                          for Nursing Care” 
                         โดย  พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์  
               นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
15.30 – 17.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมงาน  
 
  
 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. การบรรยาย เร่ือง “2P Safety”  
                          โดย   แพทย์หญิง ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 
                   รองผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ 
                                   สถานพยาบาล  (องค์การมหาชน)    
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. การบรรยาย เร่ือง  High-Tech and Design for  
                         Older Adults 
                        โดย      คุณสราวัล เป็นสุข 
                     สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ 
                     SCG Eldercare Solution, Innovation &  
                                     Technology Office 
12.00 – 12.30 น. Present Product 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. การบรรยาย เร่ือง “High Tech – High Touch –  
                          High Trust…..How to” 
                        โดย    พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ 
                   รองผอ.กองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า 
            ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลฯ 
 15.30 – 17.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมงาน  
 
  
 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 10.30 น. การบรรยาย เร่ือง “ANCC Pathway to  
                         Excellence  (By Bumrungrad International  
                         Hospital)” 
                          โดย  พว.นิภาพร จีระบุญ 
                     ผู้อ านวยการศูนย์บริการผู้ป่วยเด็ก 

          “Strengthen Clinical Learning through  
                                     Simulation Training (and Digital  
                                     Learning)” 
   โดย   พว. กมลวรรณ อินทร์ตรา   
           ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายการเรียนรู้ทาง 
                                      คลินิก 
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. การบรรยาย เร่ือง  “Nursing and  
                        Implementation of Modern Technology” 

 โดย  พว.เฉลิมศรี นิลศิร ิ  
             ผู้จัดการแผนกหอผู้ป่วยใน รพ.สมิติเวช                   
              สุขุมวิท 

                               พว. เบญจพร บุลสุข  
                                     ผู้จัดการแผนกหอผู้ป่วยใน  
                                     รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 
12.00 – 12.30 น. Present Product 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. การบรรยาย เร่ือง “Cardiovascular Nurses:  
                        Case  Management & Networks” 

โดย    อาจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
                    อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
                                       มหาวิทยาลัยชินวัตร 
                     นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 
                                       แห่งประเทศไทย 
15.30 – 17.00 น. -ปิดการประชุม-/พักรับประทานอาหารว่างและชมงาน 
 
 

วันที่  11 กรกฎาคม 2561 

พฤษภาคม  2561 

วันที่  12 กรกฎาคม 2561 

พฤษภาคม  2561 

วันที่  13 กรกฎาคม 2561 

พฤษภาคม  2561 



 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีทีม่ีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี 5 กระแสที่ส าคัญคือ 
Globalization, Digitization, Urbanization, Individualization และ 
Commonization ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน 4 มิติ 
ดังน้ี 1) วัฒนธรรมของการด ารงอยู่ 2) วัฒนธรรมของการด าเนินธุรกิจ       
3) วัฒนธรรมของการท างาน และ 4) วัฒนธรรมของการเรียนรู้ ซึ่งองค์กร
ทุกองค์กรต้องมีการปฏิรูปตนเอง ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อสอดรับ
กับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21      และ  องค์กรพยาบาลเป็น
หน่ึงในหน่วยงานที่ส าคัญอย่างย่ิงของโรงพยาบาล ที่ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง และปรับบทบาททั้งภาพขององค์กรพยาบาล บุคลากร
พยาบาล และการพยาบาล ให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัย เน้นการใช้องค์
ความรู้ภายใต้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิชาชีพ โดยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน (Competitiveness) ที่มุ่งเน้นความอยู่ดี มีสุข เติมเต็มศักยภาพ
ในตนเอง ประชาชน ชุมชนและสังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพงาน
บริการทางการพยาบาล ควบคู่กับการพัฒนาพยาบาล 4.0 ภายใต้การมี
ปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่
แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) ที่จ าเป็นต้องอาศัยการมี
ภาวะผู้น า กลยุทธ์ รูปแบบและเครื่องมือคุณภาพที่ทันสมัย มาช่วย
ผลักดัน และองค์กรพยาบาลต้องมีการเชื่อมโยง (Connectivity) ทั้งการ
เชื่อโยงภายในและการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆรวมถึงประชาคมอื่นๆ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเจริญเติบโตที่ย่ังยืนต่อไป 

ดังน้ันสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้พันธกิจที่
ส าคัญในการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา และการวิจัย 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ จึงได้จัดการประชุม
วิชาการในครั้งน้ีขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
การพยาบาลไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ในยุคของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 

 
 
 
 
 
(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
ชื่อ (นาย,นาง,น.ส.)…………….…………....……นามสกุล……………..……….…..... 
นามสกุลเดิม……………….......ปีการศึกษาที่ส าเร็จ……………..…………………... 
เลขที่ใบอนุญาต...................................................................................... 
สถานที่ท างาน…………………………………………………….……........................... 
อีเมล์ : ………………………………………………………………………………………... 
โทรศัพท์…………..……....…โทรสาร….…….….….....มือถือ………………………... 
ค่าลงทะเบียน   
สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ         (   ) ท่านละ 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาท) 
ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ (   ) ท่านละ 2,800. บาท (สองพนัแปดร้อยบาท) 

ภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม  2561    
สั่งจ่าย    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
            21/12 ถนนรางน้้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  (    ) โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ า 
เลขท่ีบัญชี 052-2-03328-6 (กรุณาส่งส้าเนาใบโอนมายังสมาคมฯ) 
   หมายเหตุ   
     1.  โปรดพิมพ์/เขียน ใบสมัครให้ชัดเจน  
     2.  ขอให้ส่งหลักฐานการเงินพร้อมใบสมคัรมาพร้อมกัน                           
ทาง    fax  02-247-4704  สมาคมพยาบาลฯ  จึงจะรับการสมัครเข้าร่วม
ประชุมของท่านโดยสมบูรณ์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
02-354-1801 – 2 ต่อ 12 หรือ E-mail : ns.head@thainurse.org 
     3. สมาคมพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนหากม ี
ผู้เข้าประชุมเต็ม  
                          ลงชื่อ………………………………………..…………... 
 
(    ) อาหารอิสลาม  (     )  อาหารมังสวิรัติ   (    )  อาหารธรรมดา     

 
 
 

 
 
 

        
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

       วันที่  11-13  กรกฎาคม 2561 
       ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2  
       ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
       กรุงเทพมหานคร 

     

 

ใบสมัครการประชุมวิชาการ 
เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in        

Healthcare Technology” 
วันที่ 11 – 13  กรกฎาคม 2561 

ณ     ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2  
ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล 

 

“Nursing Trends and Opportunities in 
Healthcare Technology” 


