
ก ำหนดกำรจัดกำรประชุมพยำบำลแห่งชำติ ครั้งที่ 16 
เรื่อง  

“พลิกโฉมวิชำชีพกำรพยำบำล สู่สุขภำวะถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน”  
 (Transforming Nursing in a Disruptive World to Achieve Sustainable Health For All) 

วันที่ 18-22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพมหำนคร 

…………………………………… 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
พิธีกรพิธีการ พว.พวงทอง ตันวงษ์วาน 

07.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.00 น.  พิธีเดินธงสถาบันการศึกษา  เดินตะเกียง และเครื่องหมายสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยฯ  
Multimedia Presentations: พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาลไทย 

10.30-12.00 น.      พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
พิธีพระราชทานรางวัล  
พิธีเปิดนิทรรศการ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภำคบ่ำย  

พิธีกรประจ าวัน   รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  โตสิงห์ 
ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์  ชินล  าประเสริฐ 

เลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา  มั่นคง 
13.00-14.00 น. ปำฐกถำพิเศษ 1   “พลิกโฉมกำรอุดมศึกษำไทยในยุค  

                         Disruptive Technology” 
       ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

14.00-15.00 น. ปำฐกถำพิเศษ 2 “Vision 20/20 for Education and Practice Through 
the Three “ I’s” : Impact, Innovation, Interprofessionalism” 
Professor Dr. Afaf I. Meleis  FAAN, LL   
ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2561 

15.00-16.00 น.  ปำฐกถำพิเศษ 3   “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”   
  ศำสตรำจำรย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  
  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง  
  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

16.00-16.45 น. ปำฐกถำพิเศษ 4  “กำรศึกษำแบบนวัตกรรมบูรณำกำร: แนวคิดใหม่ในโลก 
ยุคดิจิทัล” 

   ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย  
    ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 -10.15 น. และ 14.00 – 14.15 น. 

วันอังคำรที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
พลิกโฉมระบบบริกำรพยำบำล สู่สุขภำวะถ้วนหนำ้อย่ำงยั่งยืน 

ภำคเช้ำ  
พิธีกรประจ าวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน 

ประธาน ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร 
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย 

08.00-08.45 น. Poster Presentation 
08.45-09.45 น. ปำฐกถำพิเศษ 5 “ระบบสุขภำพ สู่สุขภำวะถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืนใน Disruptive 

world” 
ดร.นพ.สุขุม กำญจนพิมำย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

09.45-11.00 น. Panel Discussion 1 “Unlocking the Opportunities for Health Care 
Transformation” 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)    
ดร.หรรษำ เทียนทอง  
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อ านวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่ 
พว.จรรยำวัฒน์ ทับจันทร์  
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย   พันเอกหญิง รุ่งทิวำ พิมพ์สักกะ                           
รองผู้อ านวยการ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

11.00-12.00 น. Panel Discussion 2 “Leadership for Change: ควำมท้ำทำยในระบบ
บริกำรพยำบำลยุคดิจิทัล” 

ดร.กฤษดำ แสวงดี  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาระดับกระทรวง ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข  
พว.วำณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล  
ผู้อ านวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
พว.อัจฉรำ คงกิตติมำกุล    
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการพยาบาลทางคลินิก โรงพยาบาลสมิตเิวช สุขุมวิท 

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย   ดร.กฤษดำ แสวงดี  
12.00-12.30 น. บรรยำย 1 “นวัตกรรมสู่คุณภำพกำรพยำบำลในยุคดิจิทัล” 

อำจำรย์สุภำวดี ทับกล่ ำ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



12.30-13.30 น. Luncheon Symposium 1  
ภำคบ่ำย  

13.30-15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย  
15.00-17.00 น. บรรยาย/อภิปรายของสมาคม/ชมรมย่อย 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 -10.15 น.และ 14.00 – 14.15 น. 

วันพุธที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
พลิกโฉมกำรศึกษำพยำบำล สู่สุขภำวะถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน 

ภำคเช้ำ  
พิธีกรประจ าวัน พันต ารวจเอกหญิง ดร.สุขฤดี       ธัชศฤงคารสกุล 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยพุา  รอยกุลเจริญ 
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา    สวัสดิพานิช 

08.00-08.45 น.            Poster Presentation  
08.45-09.45 น.            ปำฐกถำพิเศษ 6 “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : เครือข่ายหน่วยบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ  บุญทอง       
นายกสภาการพยาบาล 

09.45-11.15 น.  
 
 
         

Panel Discussion 3  “กำรศึกษำของบุคลำกรสุขภำพที่ตอบสนองต่อระบบ
บริกำรในยุคดิจิทัล” 

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาการพยาบาล  
ศำสตรำจำรย์.พญ.วณิชำ ชื่นกองแก้ว 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ิริราช มหาวิทยาลยัมหิดล 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ 

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณี รุจกรกำนต์  
กรรมการสภาการพยาบาล 

11.15-12.00 น.  
 

ปำฐกถำพิเศษ 7  “จริยธรรมกับกำรพยำบำลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรัญญำ เชำวลิต  
ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล 

  12.00-13.00 น. Luncheon Symposium 2 
 
 

ภำคบ่ำย  
13.00-15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย  
15.00-17.00 น. บรรยาย/อภิปรายของสมาคม/ชมรมย่อย 

Student Forum บทบำทของนักศึกษำพยำบำลในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (ห้อง Mayfair 3 ) 
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12.00-1300 น. ลงทะเบียน 
13.00-14.00 น. บรรยำย 2 “ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อำษำ   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

14.00-15.00 น.           ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม 
กลุ่ม 1  การจัดการศึกษา หลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน 
กลุ่ม 2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีในความคาดหวัง 
กลุ่ม 3  การพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กลุ่ม 4  การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ ความก้าวหน้า สิ่งที่อยากท าในอนาคต 

  15.00-16.00 น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 4 กลุ่ม  
16.00-16.30 น.  อภิปรายและสรุปผลการประชุม 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 -10.15 น.และ 14.00 – 14.15 น. 
วันพุธท่ี 20 พย. 2562 
18.00-22.00 น. 

รำตรีสีขำว “Miss Power of Disruptive World”   
ห้อง Palladium A Ballroom 

 

วันพฤหัสบดีที ่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
พลิกโฉมวิจัยทำงกำรพยำบำล สู่นโยบำยสุขภำพ 

ภำคเช้ำ  
พิธีกรประจ าวัน ร้อยต ารวจเอกหญิง ยุรีพรรณ วณิชโยบล 

ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี  
เลขานุการ พันโทหญิง นันทวัน ดาวอุดม 

08.00-08.45 น. Poster Presentation 
08.45-09.30 น. ปำฐกถำพิเศษ 8 “นโยบำยและทิศทำงกำรวิจัยสู่สุขภำวะถ้วนหน้ำอย่ำงย่ังยืน” 

ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

09.30-10.10 น. ปำฐกถำพิเศษ 9 “กำรวิจัยจำก Practice to Policy Development” 
รองศำสตรำจำรย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลกำรพิมพ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลัยมหิดล 
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสรมิความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  

      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



10.10-11.30 น. Panel Discussion 4 “กำรวิจัยจำก Bed Side to Policy Development”  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริอร สินธุ  
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 

ศำสตรำจำรย์ ดร.รุจำ ภู่ไพบลูย์       
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล     
นักวิชาการอิสระ   

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอมพร รตินธร   
                      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  

11.30 – 12.30 น. Panel Discussion 5 “พลิกโฉมประเด็นกำรวิจัยเพื่อปฏิรูประบบบริกำรและ 
กำรศึกษำพยำบำล” 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ จันทร์ประเสริฐ   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
พว.อุบล จ๋วงพำนิช  
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั นสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย นำวำเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดำ  
                         กรมแพทย์ทหารเรือ 

12.-30-13.30 น. Luncheon Symposium 3 
ภำคบ่ำย  

13.30-15.00 น.  น าเสนอผลงานวิจัย  
15.00-17.00 น. บรรยาย/อภิปรายของสมาคม/ชมรมย่อย 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 -10.15 น.และ 14.00 – 14.15 น. 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
พิธีกรประจ ำวัน พันเอกหญิงรุ่งทิวำ  พิมพ์สักกะ 

08.30-9.00 น. 
 
 

09.00-10.00 น. 

พิธีมอบรำงวัลกำรประกวดนวัตกรรม 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ บุญทอง 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั งที่ 16 
สรุปมติกำรประชุม เพื่อขับเคลื่อนวิชำชีพ (Policy Statement) 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ บุญทอง 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั งที่ 16 

10.00-11.30 น. เสียงสะท้อนจำกสมำชิก: เปิดใจสมำชิก    
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นายกสภาการพยาบาล 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
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11.30 น. ปิดกำรประชุม 
หมำยเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00–10.15 น. 
13.00-16.30 น. ดูงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 

 - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย:  Tele Stroke System 
 - โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์: Pathway of Nursing Excellence 
 - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ : Palliative Care in aging society 
 - โรงพยาบาล บีเอ็นเอช : Nursing Informatics Record & International 

Boutique Hospital 

วันเสำร์ที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 

09.00-15.00 น.           ทัศนศึกษำ  

ณ สัทธา อุทยานไทย อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 ............................................ 

 


