เรื่ อง พยาบาลเสี ยงแห่ งพลัง : สู่ สุขภาพดีถ้วนหน้ า
(Nurses - A Voice to Lead Health for All)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
พิธีกรประจาภาคเช้ า นางพวงทอง ตันวงษ์ วาน
07.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิ ดการประชุ มวิชาการ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่ น
เปิ ดนิทรรศการ
ปาฐกถาพิเศษ
โดย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลั ยะ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่ อง “Advance Information
Technology in Health Care : The Big Data,
Application Trend”
โดย รองศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์
วรรษา เปาอินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกรประจาภาคบ่ าย พ.ต.อ.หญิง ดร.สุ ขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
13.00 - 14.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล
สู่ ยุคสุ ขภาพดีถ้วนหน้ า”
โดย รองศาสตราจารย์ สุ ปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 16.00 น. การบรรยายเรื่ อง “BMA Home Ward Referral
System : นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุ ขภาพดีถ้วนหน้ า
โดย พว.วาณีรัตน์ รุ่ งเกียรติกุล”
ผูอ้ านวยการกองการพยาบาลสาธารณสุ ข

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
พิธีกรประจาวัน อาจารย์ ดร.มลธิรา อุดชุ มพิสัย
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. การบรรยายเรื่ อง “Smart Nurses for all : พลังรั ก
พลังชีวิต พัฒนางาน สู่ ความเป็ นเลิศ”
โดย APN วินิตย์ หลงละเลิง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น. การบรรยายเรื่ อง “How to Start up in Health Tech”
โดย นายอดิสัน เจริญสุ ข
ผูร้ ่ วมก่อตั้ง Health at Home บริ การดูแลผูส้ ู งวัย
พว.รัชดาภรณ์ หงษ์ ทอง
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล บริ ษทั เฮลท์ แอท โฮม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. เสวนาเรื่ อง “Innovation and Advances in Critical
Care for all”
โดย พว.ทิพย์ รัตน์ ผลอินทร์
หน่วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พว.ช่ อทิพย์ คชเสนี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30 น. การบรรยายเรื่ อง “บทบาทพยาบาลในการเพิ่ ม
ศักยภาพการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น ในโลกยุคดิจิตอล
และนวัตกรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ รัชนี สี ดา
นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
แห่งประเทศไทย
15.30 - 16.30 น. การบรรยายเรื่ อง “การดู แ ลสุ ขภาพกายและใจ
ของเด็กและวัยรุ่ น ในโลกยุคดิจิตอล และนวัตกรรม”
โดย แพทย์ หญิง เบญจพร ตันตสู ติ
เจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
พิธีกรประจาวัน อาจารย์ นันทภัค ชนะพันธ์
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น. เสวนาเรื่ อง “Innovation for NCD and Aging Care”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
APN สุ วรรณี สิ ริเลิศตระกูล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
APN อรวรรณ พิชิตไชย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. เสวนาเรื่ อง “Nurses led Innovative Community
Care : Challenging role”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
รองคณบดี สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พว.พันนิภา นวลอนันต์ โรงพยาบาลสระบุรี
APN สุ รภา สุ ขสวัสดิ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ณ ศรี ราชา
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. เสวนาเรื่ อง “นวัตกรรมเพื่อสุ ขภาพดีที่บ้าน บน
เส้ นทาง Smart Healthy City พลังไร้ รอยต่ อ”
โดย นายณรงค์ ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุ ข
APN จุฬารัตน์ สุ ริยาทัย
โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
14.30 - 16.30 น. การบรรยายเรื่ อง “High Tech VS High Tough : พลัง
พยาบาลขับเคลื่อนสู่ พลังสุ ขภาวะ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชัชวีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักการและเหตุผล
สภาพยาบาลระหว่างประเทศกาหนดให้วนั ที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็ นวันพยาบาลสากล เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมแรงร่ วมใจของพยาบาลวิชาชี พ
ทัว่ โลกในการจัดกิจกรรม ราลึกถึงคุณความดี ของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู ้
ก่อกาเนิ ดวิชาชี พการพยาบาล โดยร่ วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหาที่
ส่ งผลต่อสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ของประชาชนโดยรวม ในปี พ.ศ. 2562 นี้
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ก าหนดหั วข้อส าหรั บ วัน พยาบาลสากล ว่า
“Nurses - A Voice to Lead Health For All” แปลเป็ นไทยว่า “พยาบาลเสี ยง
แห่ งพลังสู่ สุ ข ภาพดี ถ้วนหน้า” เพื่ อให้ ผูบ้ ริ ห ารทั้งฝ่ ายบริ ก ารและบริ ห าร
การศึกษา พยาบาลทุกระดับในสถานบริ การสุขภาพ ทุกแห่ง และทุกภาคส่ วน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการดูแ ลสุ ขภาพประชาชน ตระหนัก ถึ งความส าคัญของการ
ดูแลและส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกภาคส่ วนในสังคมมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า มุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชี พทุกคนร่ วมดูแลประชาชนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ เป็ นเสี ยงแห่ งพลังที่จะทาให้เกิ ดสุ ขภาพดี ถ้วนหน้าได้ ทั้งยัง
สอดคล้ อ งกับ เป้ า หมายการพัฒ นาอย่ างยัง่ ยื น (Sustainable Development
Goals) ขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพ (Health)
พยาบาลเป็ นก าลังส าคัญ มี จ านวนและสั ด ส่ วนมากที่ สุ ด ในระบบ
บริ การสุ ขภาพที่ให้บริ การพยาบาลเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้าทั้ง
ในเขตเมือง และเขตชนบทห่ างไกล ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
ในระบบสุ ขภาพพยาบาลมี บ ทบาทส าคั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงในระดับนโยบายและการปฏิ บตั ิการพยาบาล สมาคมพยาบาล
แห่ งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรที่เป็ นศูนย์รวมของผูป้ ระกอบวิชาชี พการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตระหนักถึ งบทบาทสาคัญในการพัฒนาวิชาชี พ
พยาบาลให้เป็ นเสี ยงแห่ งพลังที่จะผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า
ท่ามกลางความหลากหลายของสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงทางสุ ขภาพของ
ประชาชน ที่ ต้อ งบู ร ณาองค์ค วามรู้ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ วนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้งการควบคุม กากับการปฏิ บตั ิ การพยาบาลและบริ ก าร
สุขภาพให้มีประสิ ทธิภาพ จึงได้จดั การประชุมวิชาการเพื่อให้ผบู้ ริ หารองค์กร
พยาบาล ผูบ้ ริ หารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบตั ิการใน
ทุกภาคส่ วน ได้ร่วมกันรวมพลัง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหาที่ส่งผล
ต่อสุขภาพและความเป็ นอยูข่ องประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้ างคุณค่าใน
งานการพยาบาล และการสร้ างเครื อ ข่ า ยกั บ สาขาวิ ช าชี พ อื่ น ๆ จนเกิ ด
ความสาเร็ จในความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน

ใบสมัครการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ปี พ.ศ. 2562
เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า
(Nurses - A Voice to Lead Health for All)
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
ชื่อ(นาย,นาง,น.ส.)…………….……..นามสกุล………………….....
นามสกุลเดิม……………….......ปี การศึกษาที่สาเร็จ…….………..…
เลขที่ใบอนุญาต....................................................................................
สถานที่ทางาน………………………………………………....……..
E-mail (เขี ยนชัด เจน) : …………………......………………………
โทรศัพท์…………....……….......โทรสาร….………………….…....
มือถือ……………………..……...
ค่ าลงทะเบียน ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
( ) สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ
ท่ านละ 3,000 บาท
( ) ไม่ เป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ท่ านละ 3,500 บาท
สัง่ จ่าย สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
21/12 ถนนรางนา้ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
( ) โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิ กรไทย สาขาถนนรางน้ า
เลขทีบ่ ัญชี 052-2-03328-6 (กรุ ณาส่งสาเนาใบโอนมายังสมาคมฯ)
หมายเหตุ โปรดพิมพ์/เขียน ใบสมัครให้ชดั เจน
1. ขอให้ส่งหลักฐานการเงินพร้อมใบสมัครมาพร้อมกัน ทาง
fax. 02-247-4704 สมาคมพยาบาลฯ จึงจะรับการสมัครเข้า
ร่ วมประชุม หรื อติดต่อรายละเอียดได้ที่ 02-354-1801-2 ต่อ
12 หรื อ E-mail: ns.head@thainurse.org
2. สมาคมพยาบาลฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ปิดรับลงทะเบียนหากมี
ผูเ้ ข้าประชุมเต็ม
ลงชื่อ………………………………………..
( ) อาหารอิสลาม ( ) อาหารมังสวิรัติ ( ) อาหารธรรมดา

สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การประชุ มวิชาการวันพยาบาลสากล ปี พ.ศ. 2562
เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า
(Nurses - A Voice to Lead Health for All)

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชั้ น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

(อยูร่ ะหว่างการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษต่อเนื่ อง

สาขา พยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล )

