การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก
เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”
Transforming Nursing In a Disruptive World To Achieve Sustainable Health For All
วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
******************************
1. ชื่อโครงการ

การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และ สภาการพยาบาล
3. หลักการและเหตุผล
ในพุทธศักราช 2562 เป็นวโรกาสที่มีพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งและเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยที่ต้องจารึกไว้ คือ งาน” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของ
ประเทศระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินต่าง
ปลื้มปิติยินดี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสภาการ
พยาบาล มีความสานึกที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งมวล ด้วยพระราชกรณีย
กิจด้านการสาธารณสุขที่ทรงเป็นผู้นาและริเริ่มการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุข
ภาวะดีอย่างถ้วนหน้าและยั่งยืน รวมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิชาชีพการพยาบาลมีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่น คงจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นับเป็นเกียรติภูมิ
ของวิ ช าชี พ การพยาบาลและผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ทั้ ง มวล ด้ ว ยส านึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในโอกาสนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แผ่ไพศาล
นอกจากนี้จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสั ยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน ” ที่มีภารกิจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับ โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยมีฐานคิด
หลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่ การเน้นภาคบริการมากขึ้น อุปสรรคหนึ่งของการดาเนินการ ตามนโยบายดังกล่าว ให้ประสบ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ปัจจัยด้านมนุษย์ การพัฒนามนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในลาดับ
แรกๆ โดยรัฐบาลต้องการสร้างคนไทย 4.0 ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีความพร้อมที่จะ พัฒนา
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ความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพที่จะรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุคประเทศไทย
4.0 จึงเป็นความท้าทาย ทั้งต่อผู้เรียน และผู้สอน และผู้ที่เป็ นพยาบาลวิชาชีพ ที่ความเจ็บป่วยและระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลถูกคาดหวังให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ พยาบาลต้อง
มีทักษะทั้งด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพ การ
ทาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายในการทางาน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้จัดการและประสาน
การดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตั้งแต่แรกเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
และสภาการพยาบาล จึงได้ร่วมกัน จัดการประชุม เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่าง
ยั่งยืน (Transforming Nursing in a Disruptive World to Achieve Sustainable Health For All) การจัดการ
ประชุมครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี โดยจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503
และในปี พ.ศ. 2562 นี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 16 เพื่อให้พยาบาลทั่วประเทศในภาครัฐและเอกชน ทั้งผู้ปฏิบัติการ
พยาบาล ผู้ บ ริหาร อาจารย์ และนิ สิ ต นั กศึ กษาพยาบาลได้ ท ราบถึ ง ความก้า วหน้ า ทางการปฏิบั ติ การพยาบาล
การศึกษา และทิศทางการพัฒนาวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.1 ได้ร่วมเฉลิ มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
ราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย
พยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
4.2 ตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลในฐานะกาลังสาคัญในทีมสุขภาพที่จะดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของพยาบาลไทย ในการแสดงพลั ง และศั ก ยภาพของวิ ช าชี พ การพยาบาล
4.3 เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุคที่ระบบบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านเทคโนโลยีการบริการสุขภาพ และสารสนเทศ รวมถึงนโยบาย การเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ ด้านบริการ
สุขภาพของประเทศ
4.4 ตระหนั ก ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ การพยาบาลให้ เกิ ด คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ทางด้ า นการศึ ก ษา
การบริการ การบริหาร และการวิจัย ตลอดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้ในการบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันสมัย
4.5 ได้ ท บทวนข้อ ยุ ติ ร่ว มกัน ในการก าหนดแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของวิ ช าชี พ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ทั้งทางด้านการศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัย
4.6 สร้างเครือข่ายวิชาการและบริการสุขภาพ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการมีสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนให้มีความทันสมัย ในความรู้เนื้อหาวิชาการและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริการพยาบาล ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชน
4.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างองค์กร และ/หรือหน่วยงานย่อยในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
4.8 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างมวลหมู่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5. ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหารพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 1,500 คน
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6. ก้าหนดการประชุม
1. วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 (วิชาการ)
2. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (การศึกษาดูงาน)
7. สถานที่จัดการประชุม
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
8. วิธีการประชุม
8.1 การบรรยาย
8.2 การอภิปราย
8.3 การจัดแสดงนิทรรศการ งานวิจัย และนวัตกรรม
8.4 นาเสนอผลงานวิชาการ/ วิจัย
9. การลงทะเบียน
* ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
สาหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ อัตราค่าลงทะเบียน 6,500 บาท/คน
สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ และผู้สนใจ 7,000 บาท/คน
* ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
สาหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ อัตราค่าลงทะเบียน 7,000 บาท/คน
สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ และผู้สนใจ 7,500 บาท/คน
10. งบประมาณค่าใช้จ่าย
10.1 รับจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
10.2 งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก สภาการพยาบาล
10.3 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จาก กระทรวงสาธารณสุข)
เพื่อเตรียมการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะสาขาเพื่อระดมความคิดในแต่ละกลุ่มย่อย นาผลมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ แล้วนาร่างมติเสนอในห้องประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาลงมติเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาพยาบาล การบริการ
พยาบาล การบริหารจัดการ และการวิจัยทางการพยาบาล
10.3.2 ประมาณการเพื่อใช้จ่ายการจัดท้านิทรรศการ
จัดทานิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงแห่งราชวงศ์จักรี ในพระราชกรณียกิ จด้านการ
สาธารณสุข และการพยาบาลตลอดจนเผยแพร่ผลงานขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลความก้าวหน้าของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล
สุขภาพ
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รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการเป็นสื่อผสม มีกรอบแนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการ
3 Theme ดังนี้
Theme ที่ 1 ชื่อ “สุขภาวะถ้วนหน้าใต้ร่มพระบารมีแห่งราชวงศ์จักรี”
Theme ที่ 2 ชื่อ “พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล”
Theme ที่ 3 ชื่อ “คุณค่าการพยาบาลยุคดิจิตอล เพื่อสุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
11.1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ร่ ว มกั น ถวายความจงรั ก ภั ก ดี แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศ
11.2 ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลที่เป็นกาลังสาคัญของทีมสุขภาพ
11.3 ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้ความเข้าใจ และทราบทิศทางการพัฒนาวิชาชีพเพือ่ สุขภาพของประชาชน
และประยุกต์เทคโนโลยี รูปแบบต่าง ๆในการพัฒนาการพยาบาล เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
บาดเจ็บ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบนั ทุกมิติ
11.4 ได้ข้อยุติร่วมกันและร่วมผลักดันการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ทั้งทางด้านการศึกษา การบริหาร การบริการ และการวิจัย
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