1

โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจาปี 2562
เรื่อง “ Nurses - A Voice to Lead Health For All ”
“พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………………………………………………………
1. ชื่อโครงการ
“พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
4. ความสาคัญและเหตุผล
สภาพยาบาลระหว่างประเทศกาหนดให้ วัน ที่ 12 พฤษภาคม ของทุ กปี เป็น วันพยาบาลสากล เพื่ อ
ส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจของพยาบาลวิชาชีพทั่วโลกในการจัดกิจกรรม ราลึกถึงคุณความดีของ มิสฟลอเรนซ์
ไนติงเกล ผู้ก่อกาเนิดวิชาชีพการพยาบาล โดยร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม ในปี พ.ศ. 2562 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กาหนดหัวข้อสาหรับวันพยาบาล
สากล ว่า “Nurses - A Voice to Lead Health For All ” แปลเป็ น ไทยว่า “พยาบาล : เสี ยงแห่ งพลั ง สู่
สุ ข ภาพดี ถ้ ว นหน้ า ” เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารการพยาบาล พยาบาลระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ ใน
สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลทุ ก แห่ ง และทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพประชาชน ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกภาคส่วนในสังคมมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มุ่งหวัง
ให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ เป็นเสียงแห่งพลังที่จะทาให้เกิดสุขภาพดี
ถ้ว นหน้ าได้ ทั้ งยั งสอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน (Sustainable Development Goals) ของ
องค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพ (Health)
พยาบาลเป็น กาลังสาคัญ มีจานวนและสัดส่วนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพที่ให้ บริการพยาบาล
เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทั้งในเขตเมือง และเขตชนบทห่ างไกล ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ในระบบสุขภาพพยาบาลมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและการ
ปฏิบัติการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตระหนักถึงบทบาทส าคัญในการพัฒ นาวิชาชีพพยาบาลให้เป็นเสี ยงแห่ งพลังที่จะ
ผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ท่ามกลางความหลากหลายของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ
ของประชาชน ที่ต้องบูรณาองค์ความรู้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการควบคุมกากับ
การปฏิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อให้ผู้บริหารองค์กร
พยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันรวมพลัง เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้างคุณค่า
ในงานการพยาบาล และการสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จนเกิดความสาเร็จในความเข้มแข็งของระบบ
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สุขภาพที่ยั่งยืน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดประชุ มวิชาการในโอกาสสาคัญนี้ เพื่อให้ พยาบาลมี
พลั ง ที่ เข้ ม แข็ ง ในการเปล่ ง เสี ย ง ให้ ทุ ก คนมี สุ ข ภาพดี ถ้ ว นหน้ า เพื่ อ น าความส าเร็ จ สู่ เป้ า หมายให้ ทุ ก คน
มีสุขภาพดี มีคุณภาพ และยั่งยืนตลอดไป
5. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุม
5.1 ได้ร่วมกันรับรู้ เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและให้ความสาคัญการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกกลุ่มอายุ
5.2 สร้างความเข้มแข็งของพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายพยาบาลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
6. ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล และ
ผู้สนใจ จานวน 250 คน
7. วิทยากร
ผู้นาในวิชาชีพการพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับประเทศ
8. วิธีการประชุม
ปาฐกถา การบรรยาย การเสวนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
9. กาหนดการประชุม
วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562
10. สถานที่จัดประชุม
ณ ห้ อ งแกรนด์ บ อลรู ม ชั้ น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรั ล ด์ ถนนรั ช ดาภิ เษก แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง
กรุงเทพมหานคร 10320
11. งบประมาณ
รายรับ จากผู้ลงทะเบียนจานวน 250 คน ๆ ละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 750,000 บาท
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานทางการพยาบาลใน
บริบทต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิพล ส่งผลให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
2. ส่งผลต่อพลังที่เข้มแข็งของวิชาชีพ พยาบาล ที่จะทาให้เกิดผลกระทบทางบวกคือความสาเร็จ ของ
เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้เสนอโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงสมจินดา ชมพูนุท
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฯ
ผู้อนุมัติโครงการ…รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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กาหนดการประชุม วิชาการวันพยาบาลสากล ประจาปี 2562
เรื่อง “ Nurses - A Voice to Lead Health For All ”
“พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
พิธีกรประจาวันภาคเช้า นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
07.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
- พิธีเปิดการประชุมวิชาการ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เปิดนิทรรศการ และ
- ปาฐกถาเกียรติยศเรื่อง “ประเทศไทยกับสุขภาพดีถ้วนหน้า”
โดย รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง “Advanced Information Technology in Health Care :
The Big Data, Application Trend”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วรรษา เปาอินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกรประจาวันภาคบ่าย พ.ต.อ.หญิง ดร.สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
13.00 – 14.15 น.
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่ยุคสุขภาพดีถ้วนหน้า
โดย รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
14.15 – 14.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น.
การบรรยายเรื่อง “ BMA Home Ward Referal System นวัตกรรมเพื่อการดูแล
สุขภาพดีถ้วนหน้า ”
โดย พว.วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล
ผู้อานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
พิธีกรประจาวัน
อาจารย์ ดร.มลธิรา อุดชุมพิสัย
07.30 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.00 น.
การบรรยายเรื่อง “Smart Nurses for all : พลังรัก พลังชีวิต สู่ความเป็นเลิศ”
โดย APN วินิตย์ หลงละเลิง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายเรื่อง “ How to Start up in Health Tech ”
โดย นายอดิสัน เจริญสุข
ผู้ร่วมก่อตั้ง Health at Home บริการดูแลผู้สูงวัย
พว.รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล บริษัทเฮลท์ แอท โฮม
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
เสวนาเรื่อง “Innovation and Advanced Critical Care for all”
โดย พว.ทิพย์รัตน์ ผลอินทร์
หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พว.ช่อทิพย์ คชเสนี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.
การบรรยายเรื่อง “บทบาทพยาบาลในการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ในโลกยุคดิจิตอล และนวัตกรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ รัชนี สีดา
นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
15.30 – 16.30 น.
การบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กและวัยรุ่นในโลกยุคดิจิตอล .
และนวัตกรรม”
โดย แพทย์หญิง เบญจพร ตันตสูติ
เจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
พิธีกรประจาวัน
อาจารย์นันทภัค ชนะพันธ์
07.30 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.
เสวนาเรื่อง “Innovative NCD and Aging Care”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
APN สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
APN อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
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10.45 – 12.15 น.

12.15 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.30 น.

16.30 น.

เสวนาเรื่อง “Nurses led Innovative Community Care : Challenging
role”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
รองคณบดี สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พว.พันนิภา นวลอนันต์
โรงพยาบาลสระบุรี
APN สุรภา สุขสวัสดิ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีที่บ้าน บนเส้นทาง Smart Healthy
City พลังไร้รอยต่อ”
โดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศบาลเมืองแสนสุข
APN จุฬารัตน์ สุริยาทัย
โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
การบรรยายเรื่อง “High Tech VS High Touch : พลังพยาบาลขับเคลื่อนสู่พลัง
สุขภาวะ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปิดประชุมและรับประทานอาหารว่าง
**********************************

